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Dożynki
Wieści z Gminy

„Otwierajcie wrota, niosą nam wieniec ze szczerego złota!
Przynieśli nam wieniec, z kłosów naszej ziemi,
ślicznie przewijany wstęgami krasnemi!
Bodaj się te ręce z naszymi złączyły, 
co ten śliczny wieniec z złotych zbóż uwiły!
Grajże grajku, graj wesoło, bo dziś wszyscy staniem w koło!
Plon przynieśli plon!”

 I tak przynoszą plon już od XVI 
wieku. Pewnie, że nie w identycznej 
formie jak obecnie, ale główne ele-
menty zachowane są po dzień dzisiej-
szy. 

Obrzęd dożynkowy zaczyna za-
wsze zawołanie takie jak na wstępie 
tego tekstu „otwierajcie gospodarzu 
wrota, bo już skończona żniwna ro-
bota”. A to skończenie symbolizują 
wieńce plecione niegdyś z ostatnich 
pozostawionych na polu kłosów. 
Dziś, w erze kombajnów i pras, już na 
początku żniw gospodarz wybiera i 
tnie na wieniec najdorodniejsze kłosy 
zbóż. Bo przecież wieniec dożynkowy 
musi prezentować się pięknie. Trady-
cyjnie plecie się go z czterech zbóż, 
przystraja jarzębiną, orzechami, owo-
cami, kolorowymi kwiatami i wstąż-
kami. To właśnie ten wieniec-plon w 
dożynki przynoszony jest gospoda-
rzowi. Wieniec dożynkowy musi być 
poświęcony. Stąd też dożynki zazwy-
czaj zaczynają się mszą świętą, czy to 
polową (jak u nas w tym roku), czy 
tradycyjną w kościele. Dopiero taki 
wieniec może być przekazany gospo-
darzowi.

Różni to byli na przestrzeni lat 
gospodarze. Pierwotnie przynoszo-
ny był do dworu i to właśnie właści-

ciel folwarku urządzał dla żniwiarzy 
zabawę dożynkową. Obecnie go-
spodarzami dożynek są przeważnie 
wójtowie. I tak jak niegdyś, tak i dziś 
rolnicy w tradycyjnych przyśpiewkach 
opisują wydarzenia i codzienność ich 
rolniczego trudu. Kierują też w tym 
„ośpiewywaniu” swoje oczekiwania 
wobec gospodarza, bo „jak to stary 
zwyczaj dożynek wymaga, żeby śpie-
wać o tym, czym żyje gromada”. 

A na tegorocznych dożynkach taką 
oto przyśpiewkę ułożyła zborowianka 
Elżbieta Skrzypczyńska:

„Już połowa sierpnia dożynkowy czas, 
dziękować za plony spieszy każdy z nas.
Mimo niepogody niezłe były płody, do-
brym ludziom Pan Bóg tak nagrodę da.

Dzisiaj nasza gmina żniwne święto ma, w 
Zborowie więc hucznie słychać ojdana

Z pięknymi wieńcami stajemy przed wami, 
cała wioska dzisiaj jest wystrojona.

Gmina także kwitnie jak wiśniowy sad, 
pomogły fundusze i unijny wkład.

Na światową skalę rośnie nam wspaniale w 
przyszłym roku spadnie znów pieniędzy grad.

O kondycję ciała dba władza gminy, na 
nowe siłownie wszyscy pędzimy,

Bo gdy sprawne ciało więcej by się chciało 
w efektywnej pracy wynagrodzimy.

Gdy za dnia poćwiczysz w nocy czadu dasz, 
nie ma się co martwić 500 plus już masz.
Dobrą masz kondycję podtrzymuj trady-
cje, przyrost naturalny to priorytet nasz.

Po dniu pełnym pracy męża za fraczek, w 
centrum uzdrowiska nowy deptaczek.
Filce na lakierki, kalosze na szpilki, na 

dancingu rolnik zatańczy czaczę.
Nie tylko na pracy polega życie, dlatego 

tu dzisiaj z nami bawicie.
Swawole, hulanki, potem cuda wianki, 
długo tych dożynek nie zapomnicie.”

I pewnie faktycznie długo tą wy-
jątkową dożynkową zabawę będzie-
my pamiętać.

A na pewno przynajmniej do 
przyszłego roku kiedy to, starym 
zwyczajem, ziarnem wykruszonym 
z dożynkowego wieńca powinno się 
rozpocząć siewy. Ma to przynieść uro-
dzaj i sprawić, że będzie z czego upiec 
chleb na przyszłoroczne dożynki. A 
zwyczaj dzielenia się dożynkowym 
chlebem, choć stosunkowo młody, 
bo z lat osiemdziesiątych ubiegłego 
wieku, to przecież piękny i godny 
kultywowania. A więc cieszmy się tą 
dożynkową tradycją i podtrzymujmy 
stare i nowe zwyczaje związane z za-
kończeniem żniw.

(bs)
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Wywiad z Wójtem Gminy Solec-Zdrój
Panie Wójcie - rozmawiamy z 

Adamem Pałysem Wójtem Gminy 
Solec-Zdrój – w ostatnim czasie gmi-
na Solec-Zdrój wygląda jak jeden 
wielki plac budowy. Widać, że ruszy-
ły inwestycje. Co takiego buduje się 
w Solcu?

No właśnie. Wiele osób zwróciło 
uwagę, iż w ostatnim czasie trwają 
bardzo intensywne prace inwestycyjne 
na terenie gminy Solec-Zdrój. Najbar-
dziej widoczne są one w południowo-
-zachodniej części gminy. Związane jest 
to z realizowanym przez Gminę projek-
tem pn. „Rozbudowa systemu wodno-
-kanalizacyjnego gminy Solec-Zdrój”. 
Zadanie to niemałe. Jego wartość to 
przeszło 5,3 mln zł. To duże zadanie zo-
stało podzielone na dwie części. Część 
pierwsza obejmuje roboty budowlane 
polegające na budowie sieci kanalizacji 
sanitarnej w miejscowościach: Strażnik, 
Chinków, Zagórzany, Kolonia Zagajów 
i Zagajów o łącznej długości 15,4 km, 
montaż 157 przydomowych pom-
powni ścieków, gdyż w przeważającej 
mierze będzie to kanalizacja ciśnienio-
wa, wykonanie pompowni sieciowej 
w Zagajowie, budowie 2,5 km sieci 
wodociągowej w Strażniku i Kolonii 
Zagajów oraz budowie 14 przydomo-
wych oczyszczalni ścieków w Straż-
niku, Zagajowie i Kolonii Zagajów. Ta 
część zadania współfinansowana jest 
ze środków Unii Europejskiej w ramach 
działania Podstawowe usługi i odno-
wa wsi na obszarach wiejskich Progra-
mu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 
lata 2014-2020. Sieć wodociągowa w 
Strażniku i Kolonii Zagajów, podobnie 
jak przydomowe oczyszczalnie i sieć 
kanalizacyjna w Strażniku zostaną lada 
moment oddane do użytku. Natomiast 
kanalizacja sanitarna w Zagórzanach, 
Chinkowie, Zagajowie i Kolonii Zaga-
jów powinna być zrealizowana do 31 
maja 2019 roku.

To część pierwsza. A co obejmuje 
druga część tego zadania?

Część druga już została zrealizowa-
na. Obejmowała budowę 1,9 km sieci 
kanalizacji sanitarnej w Solcu-Zdroju 
oraz pompowni sieciowej wraz z włą-
czeniem jej do istniejącej sieci. Te robo-
ty w całości finansowane były ze środ-
ków własnych Gminy, a zrealizowane 
zostały do 31 lipca br.

A więc dzieje się. Ale to dobrze. 
Mieszkańcy tej części gminy Solec-

-Zdrój od lat wnioskowali 
o włączenie ich do syste-
mu zbiorczej kanalizacji. 
Tylko cieszyć się, że w tej 
perspektywie finansowej 
udało się pozyskać środ-
ki i przystąpić do realiza-
cji tego jakże ważnego, 
szczególnie dla gminy 
uzdrowiskowej, przedsię-
wzięcia. A inne zadania?

No właśnie. Mówiliśmy 
o rozbudowie systemu 
wodno-kanalizacyjnego w 
pd.-zach. części gminy. A 
przecież rozkopane ulice 
mamy również w Solcu. 
Trochę nawet narzekamy na utrudnie-
nia. Ale niestety tak to już jest - żeby 
było lepiej najpierw musi być gorzej. 
W Solcu też musimy uporządkować 
sieć wodno-kanalizacyjną. Stąd właśnie 
realizacja projektu, którego celem jest 
uporządkowanie gospodarki wodno-
-ściekowej. To też duże zdanie. Jego 
wartość to przeszło 2,5 mln zł, z czego 
prawie 1,5 mln sfinansuje Regionalny 
Program Operacyjny Województwa 
Świętokrzyskiego. W ramach projektu 
przebudowana zostanie ( a częściowo 
już została) sieć kanalizacyjna w miej-
scowości Solec-Zdrój w obrębie ulic: 
Słonecznej, Targowej, Żeromskiego, 
Szkolnej, 1 Maja, Krakowskiej, Polnej i 
Kościuszki o łącznej długości 3,90 km 
oraz sieć wodociągowa w Zborowie i 
Solcu-Zdroju o długości prawie 700 m z 
monitoringiem ujęć wody w Zborowie, 
Piestrzcu i Kikowie. No cóż uporządko-
wać sieć wodociągową i kanalizacyjną 
trzeba, nawet jeśli musimy pogodzić się 
z pewnymi niedogodnościami. 

Czyli można powiedzieć, że w za-
kresie gospodarki wodno-ściekowej 
wiedziemy prym w okolicy?

Nie da się ukryć, że mamy jedną z 
lepiej skanalizowanych gmin wiejskich 
w Polsce. Prawie 90% gospodarstw do-
mowych (a lada moment ten procent 
jeszcze wzrośnie) może już korzystać 
z dobrodziejstwa kanalizacji. Ale wia-
domo, że ścieków, nawet w bardzo 
nowoczesnej oczyszczalni, nie da się 
zutylizować w 100%. Zawsze powstają 
osady ściekowe, które trzeba jakoś za-
gospodarować. Ważne jest, aby mak-
symalnie zminimalizować ich ilość. To 
rzutuje później na spore oszczędności 
kosztów eksploatacji oczyszczalni, niż-
szą dzięki temu docelowo cenę ścieków 

odbieranych od mieszkańców, nie mó-
wiąc już o efekcie ekologicznym. Nic 
zatem dziwnego, że Gmina przystąpiła 
do realizacji zadania pn. „Budowa in-
stalacji odwadniania i kompostowania 
osadów ściekowych na oczyszczal-
niach ścieków w Gminie Solec-Zdrój”. 
Zadanie to zrealizowaliśmy w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjne-
go Województwa Świętokrzyskiego 
na lata 2014-2020, Działania „Gospo-
darka wodno-ściekowa”. W ramach 
tego przedsięwzięcia wybudowano 
instalacje odwadniania i komposto-
wania osadów ściekowych zarówno 
dla oczyszczalni w Solcu-Zdroju jak i w 
Świniarach. Objęły one m. in. montaż 
filtrów, podajników, sitopiaskowników 
i przede wszystkim kotłowni na bioma-
sę. Wszystko to za niebagatelną kwotę 
4,2 mln zł. Ale warto. Wszak coś z tymi 
osadami robić trzeba. 

No tak, niewątpliwie trzeba je ja-
koś zagospodarować. Czy to już ko-
niec dużych inwestycji? 

Ależ skąd! Przystąpiliśmy właśnie do 
realizacji dużego projektu pn. „Posze-
rzenie oferty kulturalnej na terenie gmi-
ny Solec-Zdrój skierowanej do miesz-
kańców, turystów oraz kuracjuszy”

Na czym właściwie to poszerzenie 
oferty kulturalnej ma polegać?

Otóż część tego projektu już zo-
stała zrealizowana i dla bywalców im-
prez kulturalnych nie jest tajemnicą, iż 
Gmina wzbogaciła się o scenę mobilną 
wraz z systemem nagłośnienia i oświe-
tlenia scenicznego. Ta profesjonalna 
scena po raz pierwszy wykorzystana 
była w trakcie koncertu inaugurujące-
go Festiwal Muzyki Akordeonowej, a 
później już na wszystkich plenerowych 
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imprezach organizowanych przez Gmi-
nę. Druga część projektu obejmuje roz-
budowę budynku Gminnego Centrum 
Kultury w Solcu-Zdroju. To zadanie zo-
stało rozpoczęte w lipcu br. a zakończe-
nie przewidziane jest na listopad 2019 
roku. Planowana jest rozbudowa istnie-
jącego budynku wraz z wyposażeniem. 
Powstanie obiekt z pełną infrastruktu-
rą, windą oraz zagospodarowanym 
terenem wokół budynku. Łączna po-
wierzchnia użytkowa wyniesie prawie 
450 m². Mieścić się tam będzie m.in. 
biblioteka publiczna, sala wystawien-
nicza, sala konferencyjna, sale zajęć i 
prób dla zespołów muzycznych, po-
mieszczenia na potrzeby działalności 
GCK. Zarówno pierwsza jak i druga 
część projektu jest współfinansowana 
ze środków Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Święto-
krzyskiego na lata 2014 – 2020 w ra-
mach działania pn. „Zachowanie dzie-

dzictwa kulturowego i naturalnego”.

A czy w planach ma Pan również 
tę szykowaną od lat rewitalizację 
miejscowości Solec-Zdrój?

Oczywiście. Absolutnie nie zanie-
dbujemy tego bardzo ważnego dla 
uzdrowiska projektu. Właśnie została 
podpisana z Marszałkiem Wojewódz-
twa Świętokrzyskiego pre-umowa na 
dofinansowanie ze środków Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Świętokrzyskiego na lata 
2014-2020 zadania pn. Kompleksowa 
i wieloaspektowa rewitalizacja miej-
scowości Solec-Zdrój. Wartość całego 
przedsięwzięcia opiewa na prawie 6 
mln zł, a przyznane dofinansowanie to 
3,4 mln zł. Całe zadanie zostanie zreali-
zowane do 2021 roku.

I czego w ramach tego zadania 
mamy się spodziewać?

Zakres projektu obejmuje utwo-

rzenie parku zdrojowego, zagospoda-
rowanie terenu wokół zalewu, utwo-
rzenie deptaka z części ulicy 1 Maja, 
przebudowę wybranych odcinków ka-
nalizacji sanitarnej i

Pokapielowej, budowę toalety pu-
blicznej, zagospodarowanie terenu 
przy szkole w Solcu-Zdroju, przebudo-
wę ulicy Cichej, części ulicy Kościuszki i 
Kościelnej, budowę windy przy budyn-
ku Ośrodka Zdrowia, zagospodarowa-
nie terenów w obrębie dróg powiato-
wych przy wjeździe do miejscowości 
Solec-Zdrój. Powierzchnia obszarów 
objętych rewitalizacją wyniesie prawie 
15 ha.

To faktycznie wielki front inwesty-
cyjny. Pozostaje mi tylko życzyć, aby 
wszystkie te zadania udało się bez-
problemowo zrealizować. Dziękuję 
za rozmowę.

Solec-Zdrój na czwartym miejscu w wo-
jewództwie świętokrzyskim pod względem 

dochodów na jednego mieszkańca

Główny Urząd Statystyczny opublikował zestawie-
nie gmin wg średnich dochodów przypadających na 
jednego mieszkańca w 2017 roku. I niespodzianka! 
Jesteśmy na czwartym miejscu w województwie świę-
tokrzyskim. Przed nami tylko Sitkówka Nowiny, Kielce 
i Połaniec.

Średnie dochody gmin wyniosły 4 900 zł na jednego 
mieszkańca. Solec-Zdrój ma dochody powyżej średniej, bo 
w wysokości 5 023 zł na jednego mieszkańca. Daje nam 
to w skali kraju 315 pozycję. Sitkówka Nowiny ma pozycję 
28 (7416 zł), Kielce 72 (6217 zł) a Połaniec 104 ( 5924 
zł). Najbogatszą gminą tradycyjnie jest Kleszczów z woje-
wództwa łódzkiego. Tam dochody na jednego mieszkańca 
wynoszą 47 245 zł. Jeszcze tylko 4 gminy mają dochody 
powyżej 10 tys. zł na mieszkańca. Są to: Rewal (27 152 zł), 
Krynica Morska (14 110 zł), Rząśnia (10 898 zł) i Dziwnów 
(10 757 zł). Ościenne gminy, z dochodami poniżej średniej 
krajowej, zajęły w stosunku do nas dość odległe pozycje: 
Nowy Korczyn 1 170, Stopnica 1 187, Pacanów 1 209 a 
Busko-Zdrój 1 775 miejsce.

Trudno się dziwić wysokiej „od zawsze” pozycji Klesz-
czowa. Wszak na jej terenie zlokalizowana jest kopalnia 
węgla brunatnego i elektrownia. Wpływy z podatku od 
nieruchomości mają więc olbrzymie. Zresztą podobnie jest 
w przypadku Sitkówki (cementownia) i Połańca (elektrow-
nia). Ale sporządzając ten ranking GUS brał pod uwagę 
nie tylko dochody własne gmin, ale również subwencje, 
dotacje i środki unijne. Stąd tak wysokie miejsce Gminy 
Solec-Zdrój.

Z kolei najniższe dochody ogółem w przeliczeniu na 
mieszkańca odnotowano w gminie Pszów w woj. śląskim 
(2,9 tys. zł). Jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie to 
najniższą lokatę uzyskała gmina Bejsce- 2468 miejsce na 
2477 wszystkich gmin w Polsce.

(bs)

Najbardziej i najmniej zadłużone gminy w Polsce
Jak co roku Ministerstwo Finansów ogłosiło stan za-

dłużenia wszystkich 2478 gmin w Polsce na koniec 2017 
roku.. Zadłużenie to podawane jest w przeliczeniu na 
liczbę mieszkańców każdej gminy, a więc jest to kryte-
rium porównywalne i obiektywne. 

Oznacza to, iż gmina, która ma najwyższy dług całkowity 
wcale nie musi być uznana za gminę znacząco zadłużoną wg 
tego obiektywnego kryterium. Tak właśnie jest w przypadku 
Warszawy. Mimo, że ma największy dług całkowity (5 mld 
126 mln zł) to jednak w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 
on zaledwie 2,9 tys. zł.

Głośno ostatnio w mediach o zachodniopomorskiej gmi-
nie Ostrowice. To właśnie ta gmina uznana została za naj-
bardziej zadłużoną w Polsce. Na dodatek gros pożyczek za-
ciągała w parabankach, co tylko ten dług jeszcze pogłębia. 
Konsekwencją tak wysokiego zadłużenia, które wynosi aż 
18,6 tys. zł per capita, będzie niestety likwidacja tej gminy i 
przyłączenie jej terenu do gmin ościennych. To sytuacja bez-
precedensowa. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów 
łączne zadłużenie wszystkich gmin wynosi 57 mld 205 mln 
zł, co daje 969 zł na mieszkańca. Na podkreślenie zasługuje 
fakt , że 79 samorządów w ogóle nie ma długu, a w kolej-
nych 93 jest on mniejszy niż 100 zł na mieszkańca. 

Wszyscy zapewne są ciekawi jak na tle innych gmin 
przedstawia się sytuacja Solca-Zdroju. Otóż pod względem 
zadłużenia na 1 mieszkańca zajmujemy 566 miejsce na 2478 
gmin. Nasz dług to 6 mln 964 tys. zł co w przeliczeniu na 
każdego z 5092 mieszkańców daje 1368 zł. Spośród gmin 
sąsiednich mniejszy od nas dług w przeliczeniu na mieszkań-
ca ma Pacanów (1183 zł), ale już Nowy Korczyn, Wiślica mają 
ten dług znacznie wyższy (odpowiednio 2474 zł i 2343 zł). 
Jeśli chodzi o województwo świętokrzyskie to najbardziej za-
dłużone jest miasto Kielce – 3872 zł na jednego mieszkańca.

Oczywiście nie każdego długu należy się bać. Generalnie 
obecnie gmina pragnąca się rozwijać i w szerokim zakresie 
korzystająca z funduszy unijnych nie uniknie długu. Ważne 
jednak, aby to zadłużanie nie przekraczało możliwości spłaty 
i aby przeznaczane było na rozwój infrastrukturalny gminy, a 
nie na przysłowiowe „przejedzenie”.
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Narodowe czytanie „Przedwiośnia”

Wieści z Gminy

EDUKACJA EKOLOGICZNA 
W GMINIE SOLEC-ZDRÓJ 

W dniu 28.06.2018 roku Wójt 
Gminy Solec-Zdrój Pan Adam Pa-
łys podpisał umowę na dofinanso-
wanie z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodar-
ki Wodnej w Kielcach zadania pn. 
Realizacja programu edukacji eko-
logicznej w gminie Solec-Zdrój w 
2018 roku. Koszt zadania wynosi 5 
tys. zł, dotacja 3 tys. zł, środki Gmi-
ny Solec-Zdrój 2 tys. zł.

Głównym celem zadania jest po-
pularyzacja problematyki związanej 
z ochroną środowiska i zasadami 
zrównoważonego rozwoju, zwróce-
nie uwagi na rozwiązania i działania 
proekologiczne wpływające na ochro-
nę atmosfery, pogłębienie wiedzy na 
temat rodzajów instalacji w zakresie 
odnawialnych źródeł energii oraz 
kształtowanie postaw proekologicz-
nych. W ramach zadania przepro-
wadzono międzyszkolny zespołowy 
konkurs plastyczny pn. „Odnawialne 
źródła energii w mojej miejscowości”. 
Uczniowie wykonali makiety miej-
scowości, przedstawili różne rodzaje 
odnawialnych źródeł energii wraz z 
charakterystycznymi elementami kon-
strukcyjnymi poszczególnych rodza-
jów instalacji. Ocena prac nie była ła-
twym zadaniem. W dniu 03.07.2018 
roku pięcioosobowa komisja przy oce-
nie prac kierowała się następującymi 
kryteriami: zgodność z tematyką kon-
kursu, estetyka wykonania, kreatyw-

ność, wkład pracy. Prace oceniono w 
dwóch kategoriach: uczniowie szkół 
podstawowych klasy I-IV oraz ucznio-
wie szkół podstawowych klasy V-VII 
i uczniowie gimnazjum. W pierwszej 
kategorii wiekowej pierwsze miejsce 
zajęła klasa IV ze Szkoły Podstawowej 
w Zborowie, drugie miejsce klasa I 
ze Szkoły Podstawowej w Zborowie, 
trzecie miejsce klasa III ze Szkoły Fi-
lialnej w Kikowie. W drugiej kategorii 
wiekowej pierwsze miejsce zajęła kla-
sa IIa z Samorządowego Gimnazjum 
w Solcu-Zdroju, drugie miejsce klasa 
V ze Szkoły Podstawowej w Zborowie, 
trzecie miejsce klasa VII ze Szkoły Pod-
stawowej w Solcu-Zdroju. Nagrodzo-
nym zespołom oraz ich opiekunom 
serdecznie gratulujemy. Nagrodzone 
zespoły uczestniczyć będą w wyciecz-
kach edukacyjno-przyrodniczych do 
Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, Muzeum Inżynierii 
Miejskiej oraz Ogrodu Doświadczeń 
w Krakowie. W ramach wycieczek 
uczniowie uczestniczyć będą także w 
warsztatach o tematyce ekologicznej. 
Wyjazdy zaplanowano na wrzesień 
2018 roku. Na wyróżnienie zasługują 
także prace wykonane przez uczniów 

I klasy Szkoły Podstawowej w Solcu-
-Zdroju, I klasy Szkoły Filialnej w Weł-
ninie, II klasy Szkoły Podstawowej w 
Zborowie oraz III klasy Szkoły Podsta-
wowej w Solcu-Zdroju.

(za www.solec-zdroj.eu)

Już siódmy rok z rzędu mieli-
śmy możliwość uczestniczenia w 
ogólnopolskim czytaniu fragmen-
tów narodowych dzieł literackich. 
Akcję zapoczątkował w 2012 roku 
prezydent Bronisław Komorowski. 
Wtedy cała Polska czytała Pana Ta-
deusza. W kolejnych latach przy-
szedł czas na Zemstę, Trylogię, Lal-
kę, Quo vadis i Wesele. W tym roku, 
roku szczególnym, bo w stulecie 
odzyskania przez Polskę niepodle-
głości, czytano „Przedwiośnie” Ste-
fana Żeromskiego.

Również w Solcu-Zdroju, w so-
botę 8 września zgromadziliśmy się 
w Gminnej Bibliotece Publicznej, 
aby odczytać fragmenty tej powie-
ści opowiadającej o początkach nie-
podległej Polski. A uczestniczymy 
w akcji narodowego czytania od jej 
początku, czyli od lat siedmiu. Trady-
cyjnie to wspólne czytanie rozpoczął 
Adam Pałys – Wójt Gminy, a kontynu-
owali nauczyciele i uczniowie szkół 
gminnych oraz mieszkańcy. Czyta-

liśmy wersję oryginalną „Przedwio-
śnia”. I choć można się zżymać, że 
język Żeromskiego trudny i trochę 
archaiczny, to jednak przesłanie tej 
ostatniej powieści Stefana Żerom-
skiego, pisarza z 
ziemią kielecką 
bardzo związa-
nego, dla wszyst-
kich było zrozu-
miałe i jasne. A 
wielu uczestni-
ków Narodowego 
Czytania pewnie 
zechce odświe-
żyć sobie całą po-
wieść.

Gminna Bi-
blioteka Publicz-
na, jako oficjalnie 
zgłoszony uczest-
nik akcji, otrzy-
mała okoliczno-
ściową pieczęć 

Narodowego Czytania. Każdy kto 
dysponował egzemplarzem powie-
ści mógł odbić w nim okolicznościo-
wy stempel.

(bs)
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MAMY LATO!

Stypendia za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie 
i konkursach artystycznych przyznane.

Wieści z Gminy

Tak śpiewali kiedyś Trubadurzy. A 
widać ten czas przesilenia letniego 
jest wyjątkowy, bo do dziś kultywuje 
się gros zwyczajów wywodzących się 
jeszcze z czasów pogańskich.

W tym roku lato rozpoczęło się 21 
czerwca dokładnie o godz. 4 minut 31 
i 21 sekund. Natomiast wg Wielkiego 
Ilustrowanego Kalendarza Powszech-
nego Kaspra Wojnara z 1928 roku lato 
rozpoczyna się 21 czerwca o godzinie 
17(?). Słońce wstępuje wtedy w znak 
raka.

W różny sposób witano ten magicz-
ny moment wschodu słońca. Krako-
wianie tradycyjnie oklaskami na Kop-
cu Kraka, wiele osób na nadmorskich 
plażach, a w Stonehenge, jednej z naj-
słynniejszych budowli megalitycznych 
w Europie związanej z kultem słońca i 
księżyca, zjawiły się tłumne pielgrzym-
ki, aby obserwować pierwszy promień 
wschodzącego słońca. I trudno się dzi-
wić, że budzi on tyle emocji. Wszak 

pierwszy dzień lata jest zarazem naj-
dłuższym dniem w roku. Każdy dzień 
po nim będzie już krótszy. I tak aż do 
przesilenia zimowego w grudniu, kiedy 
to dnia znów zacznie przybywać.

W związku z tym, iż jest to noc wy-
jątkowa otrzymała nawet swoją na-
zwę – Noc Kupały, albo tak jak np. u 
nas – sobótka. Sobótki to święto ognia, 
wody, słońca, księżyca, urodzaju i miło-
ści. Nieraz Noc kupały utożsamiana jest 
mylnie z nocą świętojańską obchodzo-
ną tradycyjnie w wigilię świętego Jana, 
czyli z 23 na 24 czerwca.

Bardzo bogata jest obrzędowość 
tego święta. Wprawdzie rzadko już ska-
cze się przez ogniska, obchodzi zagro-
dy z zapalonymi pochodniami, rzadko 
kto zażywa w tę noc kąpieli rzecznych, 
ale w dalszym ciągu dziewczęta plotą 
wianki i puszczają je z zapalonymi świe-
cami na wodę. Temu obrzędowi towa-
rzyszy wróżba, że właścicielka wianka, 
który najszybciej zostanie wyłowiony 
szybko wyjdzie za mąż. Ale kto dziś 
widział kawalerów rzucających się w 
nurt rzeki po wianki? Często za to moż-

na zobaczyć pląsy wokół zapalonego 
ogniska. Dziewczęta w białych strojach, 
z wiankami na głowie tańczą wokół 
ognia rytualny taniec.

W tę noc trwają też poszukiwania 
kwiatu paproci, który wg wierzeń ma 
obdarzyć znalazcę wszelkimi dobrami. 
Jak powszechnie wiadomo kwiat pa-
proci kwitnie tylko w tę jedną noc, więc 
kto go nie znajdzie na dobre życie musi 
zapracować sam, bez magii.

Obecnie sobótki mimo, że nawią-
zują do dawnych tradycji, mają raczej 
charakter powszechnych imprez kultu-
ralnych.

Podobnie jest w Solcu-Zdroju. W 
tym roku 23 czerwca, a więc w noc 
świętojańską, Nad Zalewem odbyła 
się impreza pod znamiennym tytułem 
Magiczna Noc Kupały „Sobótki 2018”. 
Było i puszczanie wianków, i pokazy 
ognia, i tańce. Szkoda, że pogoda nie 
dopisała co niestety przełożyło się na 
frekwencję. A żal, bo kto uczestniczy w 
sobótkowym święcie temu niechybnie 
będzie się wiodło przez cały rok.

(bs)

Gmina Solec-Zdrój wspiera edu-
kację uzdolnionych dzieci i młodzieży 
z terenu gminy, przyznając uczniom 
szkół gminnych jednorazowe stypen-
dia-nagrody. Zasady przyznawania 
tych stypendiów określiła Rada Gminy, 
bazując na przyjętym w 2013 roku Pro-
gramie wspierania dziecka zdolnego.

 Pierwsze stypendia za wyniki w na-
uce, czy wybitne osiągnięcia w sporcie i 
konkursach artystycznych zostały przy-
znane w czerwcu 2014 roku. Również 
w tym roku podczas czerwcowej sesji 
Rady Gminy wręczone zostały czeki sty-
pendialne wyróżniającym się uczniom 
klas IV – VII szkół podstawowych w 
Solcu-Zdroju i Zborowie oraz uczniom 
Gimnazjum. A uzyskać stypendium 
wcale nie jest łatwo. Trzeba wykazać się 
średnią co najmniej 5,5 na świadectwie 
lub wybitnymi osiągnięciami w konkur-
sach przedmiotowych lub sportowych. 
Mimo tak wysoko postawionej po-
przeczki w tym roku nagrody otrzymało 
aż 18 uczniów. Byli to:
1. Natalia Lalewicz kl. V Szkoła Podsta-
wowa Solec-Zdrój
2. Marek Matysek kl. V Szkoła Podsta-
wowa Solec-Zdrój
3. Edyta Grochowska kl. IV Szkoła Pod-
stawowa Solec-Zdrój
4. Piotr Frączek kl. IV Szkoła Podstawo-

wa Solec-Zdrój
5. Julia Wójcicka kl. IV Szkoła Podstawo-
wa Solec-Zdrój
6. Martyna Nalepa kl. IV Szkoła Podsta-
wowa Solec-Zdrój
7. Maja Patrzałek kl. IV Szkoła Podsta-
wowa Solec-Zdrój
8. Maja Zając kl. IV Szkoła Podstawowa 
Solec-Zdrój
9. Jakub Węgrzyn kl. VII Szkoła Podsta-
wowa Solec-Zdrój
10. Piotr Lisek kl. VI Szkoła Podstawowa 
Solec-Zdrój
11. Bartłomiej Kowalski kl. IV Szkoła 
Podstawowa Solec-Zdrój
12. Katarzyna Kozłowska 
kl. VI Szkoła Podstawowa 
Zborów
13. Magdalena Sowula 
kl. VI Szkoła Podstawowa 
Zborów
14. Monika Grochowska 
kl. II Gimnazjum Solec-
-Zdrój
15. Mikołaj Kapusta kl. III 
Gimnazjum Solec-Zdrój
16. Bartosz Sajecki kl. III 
Gimnazjum Solec-Zdrój
17. Katarzyna Barańska kl. 
III Gimnazjum Solec-Zdrój
18. Tomasz Żółtak kl. III 
Gimnazjum Solec-Zdrój.

Uroczystego wręczenia czeków sty-
pendialnych uczniom, a listów gratula-
cyjnych ich rodzicom, na sesji w dniu 29 
czerwca br., dokonali: Adam Pałys- Wójt 
Gminy, Paweł Patrzałek- Przewodniczą-
cy Rady Gminy Solec-Zdrój oraz dwóch 
wiceprzewodniczących – Jan Żubrowski 
i Adrian Babiarz.

Wszystkim stypendystom Gazeta 
Solecka składa serdeczne gratulacje i 
życzenia jeszcze lepszych, albo co naj-
mniej równie dobrych, wyników w roku 
przyszłym.

(bs)
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XXIV Międzynarodowy Festiwal 
im. Krystyny Jamroz - 

koncerty w Solcu-Zdroju

Okolice Solca Zdroju na mapie z lat trzydziestych XX wieku. 

Tradycyjnie już w ramach Mię-
dzynarodowego Festiwalu im. 
Krystyny Jamroz w Busku-Zdroju 
również Solec-Zdrój gości znamie-
nitych artystów. W tym roku mie-
liśmy okazję uczestniczyć w dwóch 
niezwykłych wydarzeniach muzycz-
nych, a dokładnie w dwóch kon-
certach: „W krainie operetki” oraz 
w koncercie skrzypcowym „Cztery 
pory roku”. Obydwa koncerty od-
bywały się w hali sportowo-wido-
wiskowej w Solcu-Zdroju. Pierwszy 
z nich miał miejsce 2 lipca, zaś dru-
gi dzień później- 3 lipca. Oba, choć 
różne w charakterze, wspaniałe i na 
niezwykle wysokim poziomie arty-
stycznym. Warto było zrezygnować 
z rozgrywek mundialowych dla tak 
świetnych wydarzeń.

A było czego posłuchać. W kon-
cercie muzyki operetkowej Iwona So-
cha- sopran, Paweł Skałuba – tenor 
i Strauss Ensemble zaprezentowali 
po mistrzowsku największe przeboje 
operetkowe, pieśni neapolitańskie, 
przeboje z repertuaru Jana Kiepury. 
Wysłuchaliśmy m. in. arii z operetki 
„Hrabina Marica” Kalmana „Ach jedź 
do Warażdin”, arii z operetki „Weso-
ła wdówka” Lehara „Usta milczą du-
sza śpiewa”, przeboju Jana Kiepury 
„Brunetki, blondynki” ( i z Solca też 
dziewczynki wg Pawła Skałuby), li-
rycznej pieśni „Caruso” i meksykań-
skiej piosenki „Besame Mucho”, czyli 
„Całuj mnie mocno”. Paweł Skałuba 
okazał się nie tylko światowej sławy 
tenorem, ale również niezłym show-
manem, porywając publiczność do 
wspólnego śpiewania arii z operetki 
„Baron cygański” Johanna Straussa 
„Wielka sława to żart”. I choć różnie 
to z tym wspólnym śpiewaniem było, 
trzeba przyznać, że wszyscy bawili się 
świetnie. 

Cały koncert brawurowo i z humo-
rem poprowadził Artur Jaroń.

Drugi dzień festiwalowy w Solcu-
-Zdroju upłynął w tonacji „Czterech 
pór roku” Antonio Vivaldiego w mi-
strzowskim wykonaniu Lithuania 
Chamber Orchestra z Wilna. Wysłu-
chaliśmy wszystkich czterech kon-
certów skrzypcowych poczynając 
od Wiosny, przez Lato, Jesień aż po 

Zimę. W partiach solowych na skrzyp-
cach usłyszeliśmy Augustę Jusionyte 
znakomitą litewską skrzypaczkę. W 
poszczególne partie koncertu wpro-
wadzała nas klawesynistka Katarzyna 
Sroka. Oprócz „Czterech pór roku” 
Litewska Orkiestra Kameralna zagra-
ła również „Eine kleine Nachtmusik” 
Wolfganga Amadeusza Mozarta.

Oba koncerty były wspaniałe i poka-
zały, że muzyka klasyczna jest piękna i 
warto jej słuchać. Dała temu wyraz pu-
bliczność nagradzając artystów owacją 
na stojąco.

Wielkie brawa należą się również 
osobom i instytucjom, których wspar-
cie umożliwiło organizację tych kon-
certów w Solcu-Zdroju. Są to: Adam 
Pałys – Wójt Gminy Solec-Zdrój,

Paweł Patrzałek – Dyrektor Hote-
lu Malinowy Zdrój w Solcu-Zdroju, 
Krzysztof Czerwiec – Prezes Zarządu 
Nadwiślańskiego Banku Spółdzielcze-
go w Solcu-Zdroju i Krzysztof Dziekan 
– Dwór Dziekanów w Zielonkach.

Bardzo dziękujemy.
(bs)

Wieści z Gminy
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Sylwetki samorządowców

Rocznik 1975, Przewodniczący 
Rady Gminy Solec-Zdrój. Mieszka-
niec Solca-Zdroju. Ojciec pochodzi z 
Tucząp, mama to mieszkanka Solca. 
To jego pierwsza kadencja jako rad-
nego.

Uczęszczał do miejscowej szko-
ły podstawowej, później edukację 
kontynuował w I liceum Ogólno-
kształcącym im. Tadeusza Kościuszki 
w Busku-Zdroju. Prace magisterską 
obronił na kierunku Polityka gospo-
darcza i strategie przedsiębiorstw w 
Wyższej Szkole Administracji i Eko-
nomii w Kielcach.

Pracę zawodową rozpoczął od 
Biura Zarządu Caritas Diecezji Kie-
leckiej będąc asystentem dyrektora. 
Zajmował się m.in. pozyskiwaniem 
funduszy na bieżącą działalność i 
projekty, organizacją pracy biura, 
przygotowywaniem i rozliczaniem 

wniosków pomocowych, marketin-
giem. Wtedy właśnie został wybrany 
do uczestnictwa w pierwszym mię-
dzynarodowym stażu organizowa-
nym przez Diakonhojskolen w miej-
scowości Hojbjerg w Danii. Spędził 
tam 7 miesięcy pogłębiając wiedzę z 
zakresu zarządzania, pracy socjalnej, 
nowych ruchów religijnych i admini-
stracji. 

Po powrocie prowadził własną fir-
mę handlową, a później wyjechał do 
Londynu. Pracował za granicą przez 3 
lata, przechodząc właściwie wszyst-
kie stanowiska w hotelu. Od pomocy 
kuchennej poprzez kucharza, kelnera, 
barmana do menedżera. Pracował 
również w budynkach rządowych po 
otrzymaniu odpowiedniego certyfika-
tu bezpieczeństwa.

Wrócił do kraju w momencie od-
dania do użytku hotelu Malinowy 

paweł patrzałek Zdrój, w którym 
otrzymał stano-
wisko specjalisty 
ds. marketingu. 
Po dwóch latach 
został kierow-
nikiem marke-
tingu a w 2008 
roku dyrektorem 
hotelu. Od pół-
tora roku jest 
również dyrektorem drugiego obiek-
tu spółki Malinowe Hotele, hotelu 
Malinowy Raj. Bardzo czynnie, wraz 
z firmą w której pracuje, włącza się 
w działalność kulturalno-społeczną 
miejscowości organizując m.in. festy-
ny, koncerty, spotkania z ciekawymi 
ludźmi oraz wspomagając stowarzy-
szenia i organizacje z terenu powiatu.

Wraz z żoną i dwiema córkami 
mieszka w Solcu. Zainteresowania to 
astronomia i muzyka w praktycznym 
wydaniu. 

Zielne bukiety
„Chwalcie łąki umajone

Góry, doliny zielone. (…)
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.”

 Karol Antoniewicz

Na Zielną wszystko idzie swoim 
odwiecznym porządkiem. Kobiety 
wstają wcześnie, bo oprócz zwy-
czajnych obowiązków trzeba bu-
kiet przyszykować. 

Najważniejsze są kłosy zbóż, naj-
lepiej różnych gatunków. I powinny 
być dorodne, jak ktoś znajdzie po-
dwójny kłos, to obowiązkowo trze-
ba go poświęcić, będzie się w polu 
darzyło. W tym roku kłosy trzeba 
było zebrać wcześniej, bo poszły 
deszcze i zboże sczerniało. Jak już 
mamy kłosy, to rozglądamy się po 
ogródku i szukamy najładniejszych 
kwiatów, czasem i z sąsiadkami 
trzeba się daliami albo mieczykami 
podzielić. Niektórzy przynoszą do 
kościoła zioła, czy to wyhodowane 
przez siebie, czy polne. Wrotyczu 
ani nawłoci pewno dziś nikt nie wy-
korzystuje jako lekarstwa, ale skoro 
mama, a wcześniej babcia zawsze o 
nich pamiętały, to i my bierzemy. W 
wielu bukietach obowiązkowe jest 
jabłko nabite na patyczek. Dawniej 
musiały być i makówki, od kiedy jed-

nak z uprawą maku lepiej nie ryzy-
kować, zniknęły z bukietów.

W tym roku w soleckim kościele 
można było zauważyć nietypowy 
bukiecik w kształcie kuli, zrobiony 
przede wszystkim z czosnku i ozdo-
biony kwiatami i nasion. Pani, któ-
ra go przyniosła, pochodzi z Wiel-

kopolski. Wyglądał bardzo ładnie, 
ale widać było, że to nie z naszych 
stron. Widziano także jednego męż-
czyznę z własną wiązanką ziela, ale 
był to całkiem malutki chłopiec. Po 
raz drugi dzielnie i uroczo przełamu-
je stereotypy.

Niechże te poświęcone rośliny 
przyniosą nam wszystkim urodzaj i 
dostatek.

rsz
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Okręgi wyborcze i obwody głosowania

Nr 
okrę-
gu

Granice okręgu Liczba wybiera-
nych radnych

1 sołectwo Sułkowice 1

2 sołectwa: Kików, Zagaje Kikowskie 1

3 część sołectwa Zborów, ulice: Łąkowa, Solecka, Studnisko, Wiklinowa, Zawodzie 1

4 część sołectwa Zborów, ulice: Akacjowa, Kasztanowa, Pałacowa, Piaski, Sosnowa, 
Zielona, Zwierzyniec, Pasternik

1

5 sołectwa: Magierów, Żuków 1

6 sołectwa: Chinków, Kolonia Zagajów, Strażnik, Zagajów, Zagórzany 1

7 sołectwo Wełnin 1

8 sołectwo Piasek Mały 1

9 część sołectwa Solec-Zdrój, ulice: Polna, Poprzeczna, Solna, Tadeusza Kościuszki, Ogrodowa 1

10 część sołectwa Solec-Zdrój, ulice: 1 Maja, Janów, Krakowska, Nad Stawem, Słonecz-
na, Szkolna, Targowa 

1

11 część sołectwa Solec-Zdrój, ulice: Cicha, Henryka Sienkiewicza, Kościelna, Leśna, Mi-
kołaja Kopernika, Nowowiejska, Partyzantów, Stefana Żeromskiego, Klombowa

1

12 sołectwa: Włosnowice, Zielonki 1

13 sołectwa: Ludwinów, Świniary 1

14 część sołectwa Piestrzec: od nr 1 do 88 1

15 część sołectwa Piestrzec: od nr 89 do końca 1

W Gminie Solec-Zdrój wybieramy 15 radnych w jed-
nomandatowych okręgach wyborczych. Okręgi wyborcze 
skonstruowano tak, aby maksymalnie sprawiedliwie za-
gwarantować normy przedstawicielstwa tzn., aby na każdy 

mandat przypadała zbliżona liczba mieszkańców. A podział 
Gminy Solec-Zdrój na okręgi wyborcze, przyjęty uchwałą 
rady Gminy w marcu bieżącego roku, przedstawia się na-
stępująco:

W związku z tym, że wybory samorządowe tuż tuż postaramy się w Gazecie Soleckiej przybliżyć mieszkańcom za-
sady głosowania, wybierania radnych, powoływania komisji wyborczych. Zaczynamy od podstawowych informacji 
nt. okręgów i obwodów wyborczych.

Jak widzimy jedyna zmiana w stosunku do dotych-
czas obowiązującego podziału to wprowadzenie ulic w 
Zborowie.

Na tej samej marcowej sesji Rada Gminy dokonała 
też podziału Gminy na stałe obwody głosowania. To 

właśnie w lokalach w tych sześciu obwodach wyborcy 
będą mogli zagłosować. Również podział na obwody 
nie różni się od dotychczas obowiązującego. A miesz-
kańcy będą głosować według następującego podziału:

Numer obwodu Granice obwodu głosowania Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej

1 sołectwa: Sułkowice, Kików,  
Zagaje Kikowskie

Szkoła Podstawowa w Kikowie 
Kików 67, 28-131 Solec-Zdrój

2 sołectwa: Zborów, Magierów, 
Żuków

Szkoła Podstawowa w Zborowie, Zborów ul. 
Zwierzyniec 3, 28-131 Solec-Zdrój

3 Sołectwa: Wełnin, Solec-Zdrój Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju, Solec-
-Zdrój ul. 1 Maja 18, 28-131 Solec-Zdrój

4 sołectwa: Włosnowice, Świnia-
ry, Ludwinów, Zielonki

Remiza OSP w Świniarach 
Świniary 44, 28-131 Solec-Zdrój

5 sołectwo: Piestrzec Remiza OSP w Piestrzcu 
Piestrzec 7, 28-131 Solec-Zdrój

6 sołectwa: Strażnik, Chinków, 
Zagajów, Kolonia Zagajów, Za-

górzany, Piasek Mały

Świetlica wiejska w Piasku Małym,  
Piasek Mały 83, 28-131 Solec-Zdrój
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Kandydowanie 
na radnych

Komitety wyborcze 
utworzone

Już wiemy. Termin wyborów samorządowych ogłoszo-
ny. Do urn pójdziemy 21 października 2018 roku. Głosować 
będziemy w godz. 7.00-21.00. Ewentualna druga tura – 5 
listopada. Będziemy wybierać wójta, radnych rady gminy, 
radnych powiatowych i naszych przedstawicieli w sejmiku 
samorządowym. Zarejestrowały się już komitety wyborcze, 
które będą zgłaszać kandydatów w wyborach. A zatem każ-
dy mieszkaniec gminy „nosi buławę w tornistrze”. A wła-
ściwie nie każdy. Kodeks wyborczy wprowadza pewne ob-
ostrzenia. 

Na pewno, aby startować na radnego gminy Solec-Zdrój 
trzeba być jej mieszkańcem i to wpisanym do stałego reje-
stru wyborców. Nie obowiązuje rejonizacja. Każdy mieszka-
niec gminy może kandydować w dowolnym z 15 okręgów 
wyborczych. Ale tylko w jednym! Trzeba też mieć na dzień 
21 października skończone 18 lat. 

Nie może kandydować na radnego:
- osoba pozbawiona praw publicznych prawomocnym 

orzeczeniem sądu; - osoba pozbawiona praw wyborczych 

prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu; 
- osoba ubezwłasnowolniona prawomocnym orzecze-

niem sądu; 
- osoba skazana prawomocnym wyrokiem na karę pozba-

wienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarże-
nia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 

- osoba, wobec której wydano prawomocne orzeczenie 
sądu stwierdzającego utratę prawa wybieralności, o którym 
mowa w art. 21a ust. 2a ustawy z dnia 18 października 2006 
r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpie-
czeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych doku-
mentów; 

- osoba, która została pozbawiona biernego prawa wy-
borczego w państwie członkowskim Unii Europejskiej, które-
go jest obywatelem (dotyczy to obywateli UE, którzy nie są 
jednocześnie obywatelami polskimi). 

Reszta już w rękach komitetów wyborczych. To one mu-
szą zebrać listy poparcia swoich kandydatów, przygotować 
stosowne dokumenty i dostarczyć je gminnej komisji wy-
borczej. Listę musi poprzeć co najmniej 25 wyborców stale 
mieszkających w gminie. Wyborcy ci nie muszą natomiast 
stale mieszkać na obszarze tego okręgu wyborczego, w któ-
rym zgłaszana jest popierana przez nich lista. I bardzo waż-
ne! Możemy udzielać poparcia na więcej niż jedna lista.

27 sierpnia minął termin zgłaszania zawiadomień o 
utworzeniu komitetów wyborczych. W całej Polsce zareje-
strowano ich 9143. Mowa tu o wszystkich rejestracjach, a 
więc zarówno tych dokonanych przez Państwową Komisję 
Wyborczą jak i przez poszczególnych komisarzy wyborczych. 
Przypomnijmy, że PKW rejestruje komitety wyborcze partii 
politycznych, koalicyjne komitety wyborcze partii oraz ko-
mitety wyborcze organizacji i wyborców jeżeli mają zamiar 
działać na obszarze większym niż jedno województwo. Po-
zostałe komitety wyborcze, w tym te działające maksymalnie 
na obszarze jednego województwa, rejestrują właściwi tery-
torialnie komisarze wyborczy.

W województwie świętokrzyskim zarejestrowano 398 
komitetów wyborczych, w tym 14 zgłoszonych przez orga-
nizacje i 384 przez komitety wyborcze wyborców. W przy-
padku Gminy Solec-Zdrój Komisarz Wyborczy w Kielcach za-
rejestrował 8 zgłoszeń o utworzeniu komitetu wyborczego 
przez wyborców. Są to następujące komitety:

- KWW Razem dla Solca-Zdroju
- KWW Nasz Dom Wspólna Sprawa
- KWW Nasza Gmina
- KWW Krzysztofa Fortuny
- KWW Marcin Sowula
- KWW Stanisława Żelaznego
- KWW Andrzeja Kopcia
- KWW Społeczni dla Mieszkańców
Trzeba przyznać, że to sporo, zwłaszcza, że mamy jeszcze 

partie polityczne, które też utworzyły komitety i będą zgła-
szać swoich kandydatów. W takiej np. Stopnicy jest tylko je-
den komitet zarejestrowany, a w Nowym Korczynie i Pacano-
wie po dwa. Ale w sumie jak się nad tym głębiej zastanowić 
to chyba dobrze to świadczy o naszej świadomości społecz-
nej i o naszym zaangażowaniu na rzecz gminy. Chcemy brać 
sprawy w swoje ręce. I dobrze.

Stowarzyszenie
Społeczno-Kulturalne 

SOLEC ZDRÓJ

Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne SOLEC ZDRÓJ 
przygotowuje wystawę związaną z setną rocznicą odzy-
skania przez Polskę niepodległości.

Zwracamy się do wszystkich posiadających dokumen-
ty oraz inne pamiątki materialne lub wiedzę o miejscach, 
ludziach czy zdarzeniach z okresu walk o niepodległość 
w latach 1914-1918. 

Jesteśmy zainteresowani pamiątkami z tego okresu, 
które są świadectwem działań militarnych czy udziału w 
nich mieszkańców, ale również wszelkimi dokumentami 
czy relacjami ukazującymi ówczesne realia (świadectwa, 
listy, fotografie).

Wszystkich zapraszamy do odwiedzania nas w sie-
dzibie Stowarzyszenia w Galerii Stary Kufer przy ul. T. 
Kościuszki 22 w dniach od poniedziałku do czwartku w 
godzinach 15.30 -17.30 i w sobotę od 10 do 12.

Pamiątki po wykorzystaniu jako eksponaty zostaną 
zwrócone właścicielom, a w trakcie trwania wystawy 
będą opatrzone stosownym opisem pochodzenia.

ogłoszenie
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Szkoła Podstawowa w Zborowie

Co nowego w szkołach

Nowa pracownia ekologiczno - przyrodnicza 
w Szkole Podstawowej w Zborowie

Od września 2018 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w 
Zborowie mogą korzystać z nowej pracowni ekologicz-
no-przyrodniczej. Pracownia powstała dzięki dofinanso-
waniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Kielcach w ramach realizacji za-
dania pn. „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej 
– Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła 
energii”, realizowanego w ramach Programu dla gmin 
województwa świętokrzyskiego pn. Pracownia edukacji 
ekologiczno – przyrodniczej w szkole podstawowej. Dota-
cja z WFOŚiGW w Kielcach wyniosła 24 000 zł, a prawie 6 
300 zł pochodziło z budżetu Gminy Solec -Zdrój. 

Głównym celem Programu jest podniesienie jakości 
edukacji ekologicznej prowadzonej w szkołach podstawo-
wych m.in. poprzez:

- zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych i wyposaże-
nia, 

- organizację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych dla 
dzieci w pracowni edukacji ekologiczno - przyrodniczej 
kształtujących zainteresowania uczniów ekologią, ochro-
ną przyrody i środowiska,

- poszerzenie kwalifikacji - przeszkolenie w ramach 
Programu nauczycieli przedmiotów przyrodniczo-środo-
wiskowych w zakresie optymalnego wykorzystania zaku-
pionego sprzętu i pomocy dydaktycznych w szkołach.

Pracownia ekologiczno- przyrodnicza w Szkole Pod-
stawowej w Zborowie została wyposażone w nowe me-
ble oraz pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystane 
przez uczniów do prowadzenia obserwacji, badań i do-
świadczeń, mogących wskazywać na zanieczyszczenie 
najbliższego otoczenia, jak również wykonywania obser-
wacji meteorologicznych, obserwacji życia otaczających 
ekosystemów. 

Zakupione pomoce dydaktyczne wykorzystane zostaną 
również do organizowanych w ramach programu wycie-
czek i rajdów po najbliższej okolicy, konkursów tematycz-
nych dla uczniów, pokazów i doświadczeń dla rodziców.

Najsympatyczniejsze przedszkolaki 
w powiecie buskim.

Miło nam poinformować, że grupa ,,Słoneczka” z 
Punktu Przedszkolnego w Zborowie zajęła I miejsce w 
Plebiscycie ,,Echa Dnia” na najsympatyczniejszą grupę 
przedszkolaków powiatu buskiego roku 2018.

Punkt Przedszkolny w Zespole Publicznych Placówek 
Oświatowych w Zborowie powstał we wrześniu 2009 
roku w ramach projektu „Nasze Przedszkole –Szansą dla 
Naszych Dzieci”. Nauczycielem prowadzącym oddział, 
od początku jego istnienia, jest pani Barbara Walasek. 
Przedszkole, podobnie jak „zerówka”, w której prowa-
dzimy obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, mie-
ści się na parterze budynku. Pragniemy dodać, że grupa 
z oddziału przedszkolnego wraz z panią Janiną Bąk za-
jęła w plebiscycie 3 miejsce.

Wielki ukłon składamy w stronę naszych rodziców, 
którzy zgłosili nas do konkursu i głosowali w trakcie 
jego trwania. Dziś za pośrednictwem ,, Gazety Solec-
kiej” pięknie im dziękujemy.

II miejsce SP Zborów 
w Mini Mundialu 2018 !!!

W dniu 06.06. 2018 r. w Busku-Zdroju rozegrane zosta-
ły mecze ,,Mini Mundialu 2018” – piłkarskich mistrzostw 
szkół podstawowych z terenu gminy Busko-Zdrój i po-
wiatu buskiego zorganizowanych przez Stowarzyszenie 
,,Porozumienie Samorządowe Busko-Zdrój”. Do rozgry-
wek przystąpiły 24 zespoły. Po pierwszym dniu rozgrywek 
awansowaliśmy do 1/8 finału Mini Mundialu. 

Następnego dnia na Stadionie Miejskim odbyły się me-
cze fazy pucharowej. Zwyciężyliśmy z Australią, Urugwa-
jem i Meksykiem. 

Odnieśliśmy olbrzymi sukces awansując do finału, w 
którym minimalnie przegraliśmy z Polską. 

Polska (SP 1 Busko-Zdrój) – Chorwacja( SP Zborów) 1:0 
Każdy z uczestników otrzymał nagrodę rzeczową w 

postaci piłki. Wróciliśmy do szkoły z pięknym pucharem. 
Skład drużyny SP Zborów: Kacper Kapusta, Kacper No-

wak, Kacper Zych, Adrian Łukasik, Filip Kunat, Sebastian 
Nowak, Krystian Patryiak.

opiekun: Jolanta Rachuna
Gratulujemy!!!
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Szkoła Podstawowa w Solcu-Zdroju
Początek roku szkolnego 

w Szkole Podstawowej w Solcu-Zdroju
Początek roku szkolnego był w tym roku wyjątkowo 

ciepły i słoneczny. A emocje pewno takie same jak co roku. 
Przejęci rodzice pierwszoklasistów (w tym roku mamy 
wyjątkowo dwie pierwsze klasy), najmłodsi uczniowie 
zaciekawieni szkołą, klasą, swoją panią, kolegami. Starsi 
uczniowie w większości zadowoleni, głównie ze spotkania 
z rówieśnikami, aż trudno się nagadać. Nauczycieli też już 
znają, to i nie obawiają się zanadto. Gorsza sprawa, że 
trzeba się będzie uczyć, wrzesień jak wrzesień, ale wkrót-
ce posypią się sprawdziany, powtórzenia, próbne egzami-
ny dla ósmoklasistów. W kwietniu uczniowie ósmej klasy 
będą pisać jako pierwszy rocznik egzamin – z języka pol-
skiego, matematyki i języka obcego. I jak tu się nie stre-
sować.

Życzymy wszystkim radości w szkole, dużo dobrych 
stopni, pochwał, ciekawych lekcji. Niech się nam wszyst-
kim dobrze w tym roku dzieje. I żebyśmy tych talentów, 
o których mówił ksiądz Łukasz, nie pogubili w jesienno-
-zimowe poranki.

Gminne Centrum Kultury w Solcu-ZdrojuGminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
proboszcz Mirosław Tomasik, a w odprawianiu nabożeń-
stwa towarzyszył mu m.in. ksiądz Adam Pałys – rodowity 
Zborowianin. O oprawę muzyczną zadbała Orkiestra Dęta 
z Bejsc pod batutą Pana Radosława Kornasia.

Po poświęceniu tegorocznych plonów rozpoczęła się 
część obrzędowo-artystyczna. Poprowadził ją znakomity 
duet konferansjerów w składzie – Justyna Błaszczyk oraz 
Paweł Ślusarski.

Na scenie pojawili się starostowie dożynek – Marzena 
Sadowska oraz Krzysztof Galus, którzy przekazali gospo-
darzom uroczystości – Wójtowi Gminy Solec-Zdrój Panu 
Adamowi Pałysowi oraz Przewodniczącemu Rady Gminy 
w Solcu-Zdroju Panu Pawłowi Patrzałkowi - chleb dożyn-
kowy, który podzieli tak, aby nie zabrakło go dla żadnego 
z przybyłych gości. 

Po tradycyjnej części wręczono odznaczenie ,,Zasłużo-
ny dla rolnictwa", które otrzymali:
Fortuna Krzysztof zam. Zborów
Litwiński Kazimierz zam. Żuków
Barańska Zofia zam. Magierów
Mazur Wojciech zam. Sułkowice

Kalita Dorota zam. Zborów
Nowak Natalia zam. Sułkowice
Kaczor Radosław zam. Piestrzec
Walasek Waldemar zam. Pie-
strzec
Czekaj Jacek zam. Wełnin
Szybka Ryszard zam. Zielonki
Szybka Grzegorz zam. Zielonki
Kowalska Ewa zam. Świniary
Sobczak Paweł zam. Strażnik

Jak co roku wręczono, także 
nagrody dla osób szczególnie 
zasłużonych dla naszej gminy 
– Nagrodę Magnolii oraz Sa-
morządowca Roku. Statuetka 
Magnolii trafiła do Pani Barbary 
Simon – byłej sekretarz Gminy 

DOŻYNKI GMINNE – ZBORÓW 2018
Kiedy rok temu nominację do organizacji gminnych do-

żynek otrzymał Zborów, mieszkańcy wsi stanęli w obliczu 
dużego wyzwania. Ubiegłoroczny gospodarz dożynek – 
Kików - pod względem organizacyjnym zawiesił poprzecz-
kę bardzo wysoko. Dziś wiemy, że zamierzony cel został 
zrealizowany, a zborowskie dożynki będą wspominane 
przez lata.

Mieszkańcy Zborowa zadbali, by już na wjeździe do 
ich miejscowości, można było poczuć dożynkowy klimat. 
Pięknie przystrojone bramy, humorystyczne hasła i kukły 
wypchane słomą cieszyły oczy przyjezdnych gości. Te licz-
ne akcenty, wprowadzały w dożynkową atmosferę i kie-
rowały nas do jednego celu. Wszystkie drogi tego dnia 
prowadziły bowiem na plac przy Szkole Podstawowej w 
Zborowie.

Rodzina Zborowskich na pewno przecierałaby oczy 
ze zdumienia, widząc jak wielu gości przybyło do ich ro-
dzinnej wioski. Zdziwiłby ich zapewne także fakt, że tuż 
przed ich pałacem miała miejsce msza polowa inaugurują-
ca gminne dożynki. Mszę na placu szkolnym poprowadził 
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Solec-Zdrój, prezes Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Soleckiej. 
Natomiast Samorządowcem Roku został Pan Jan Żubrow-
ski – emerytowany nauczyciel oraz wieloletni radny Gminy 
Solec-Zdrój.

Specjalną nagrodę przygotował także Radny Sejmiku 
Wojewódzkiego Pan Krzysztof Dziekan. Były nią bony na 
zakup maszyn rolniczych, a otrzymali je starostowie zbo-
rowskich dożynek.

Część obrzędową zakończył konkurs wieńców do-
żynkowych. W tym roku udział w nim wzięło 8 sołectw: 
Kików, Piasek Mały, Solec-Zdrój, Sułkowice, Wełnin, Wło-
snowice, Zagajów i Zborów. Wszystkie wsie znakomicie 
przygotowały się do konkursu, dlatego komisja w skła-
dzie - Barbara Simon, Renata Szybowska, ks. Mirosław 
Tomasik, Artur Cygan oraz Justyna Błaszczyk – miała 
trudny orzech do zgryzienia. Ostatecznie zwyciężył wie-
niec ze Zborowa, który będzie reprezentował naszą gmi-
nę na dożynkach powiatowych.

Po części obrzędowej nadszedł czas na bogaty pro-
gram artystyczny - w końcu dożynki to radosny czas 
świętowania! Mogliśmy podziwiać zespół wokalno-in-
strumentalny ,,Tu i teraz” z Bejsc, a także posłuchać wier-
szy recytowanych przez Pana Stanisława Dybałę. Powoli 
zmierzaliśmy jednak do punktu kulminacyjnego impre-
zy. Zborowski plac szkolny, wypełniony po brzegi, czekał 
bowiem na gwiazdę wieczoru – zespół Baciary. Góralska 
kapela znakomicie rozruszała naszych gości, którzy pozo-
stali na zabawie tanecznej i bawili się z nami do późnych 
godzin nocnych. Przygrywał nam zespół ,,CAL" oraz ,,Top 
Secret".

Wielkie podziękowania należą się organizatorom do-
żynek, wsi Zborów oraz sponsorom, bez których nie był-
by one takie huczne:

SPONSORZY:
Agnieszka i Tomasz Kaleta-Malinowe Hotele Sp. z o.o.- 
Solec-Zdrój
Iwona i Marek Wieczorek -P.P.H. VITALPOL, Świniary
Krzysztof Czerwiec-Nadwiślański Bank Spółdzielczy w 
Solcu-Zdroju
Kamil Gądek-Solecka Fabryka Maszyn Rolniczych STRU-
MYK Ludwinów
Robert Piwowarczyk, Marek Nowak-Wytwórnia Wód Ga-
zowanych "PRIMA" Zborów
Maria i Krzysztof Dziekan – Dwór Dziekanów, PUPH 
„DZIEKAN” w Zielonkach
Paweł Patrzałek – Przewodniczący Rady Gminy w Solcu-
-Zdroju

Masarnia Ryszard Kowalik - Wiejskie Wyroby Domowe, 
Zborów
Justyna Pałys -P.H.U. ALTER Solec-Zdrój
Barbara Furgał-FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA FURGAŁ 
- Sklep "GROSZEK" w Solcu-Zdroju
Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Wiślicy
Agnieszka Kulik „EM CAR” w Zborowie
Stanisław Żelazny- KUŹNIA ŻELAZNY Świniary
Zbigniew Maliga– „Agro-Farmer” w Piestrzcu
Lucjan Swatek-Zakład Usług Wielobranżowych "Hydro-
svat" w Solcu-Zdroju
Adrian Babiarz –Wiceprzewodniczący Rady Gminy Solec-
-Zdrój
Grzegorz Szybka- Handel Detaliczny i Okrężny Maszyna-
mi i Częściami Rolniczymi,Zielonki
Adam Łaskawiec – Event Agency
Stanisław Michalski-Apteka "CENTRUM ZDROWIA" w Sol-
cu-Zdroju
Artur Pałys-Biuro Doradcze "PROFESJA", Solec-Zdrój
Piotr Bonar -F.H.U. „Bonar” w Kikowie
Marek Dziekan-PPUH "DEMAROL - ZIELONKI"
Firma Handlowa MUDRYK S. C.,Zborów
HOLISTIC- Funkcjonalna Terapia Manualna w Solcu-Zdro-
ju
Edward Swatek-Przedsiębiorstwo Usług Wielobranżo-
wych „Vimel”, Solec-Zdrój
Bogdan Kaczor-Usługi Ogólno-Budowlane, Piasek Mały
Aneta Szybka - AGROSPED w Zielonkach
Teresa Żółtak, Renata Jamroży – Restauracja „Magnolia”
Władysław Smoleń-PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO 
HANDLOWE „TARKOR” w Nowym Korczynie
Ewa, Łukasz Koper- F.H.U. BUD MIX w Wełninie
Rafał Ból – F.H. „RAFEX” w Solcu-Zdroju
Paweł Swatek, Robert Zawarski-" Grysol" S.C.
Łukasz Strojny- Sklep LEWIATAN, Zborów
Dariusz Kaczor-„Sedno” – Kompleksowe Usługi Dekar-
skie, Piestrzec
Marcin Sowula - MAX-AUTO,Kików
Irena Kapusta, Piotr Kapusta -Stacja Paliw Płynnych w 
Zborowie
Małgorzata Mortas - Sklep Spożywczo-Przemysłowy w 
Kikowie
Anna, Mariusz Żubrowscy – Wulkanizacja, Solec-Zdrój
Sadownicy z Magierowa:

Gminne Centrum Kultury proponuje
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Zofia i Dariusz Barańscy
Bożena Król
Renata Szybowska
Jan Wójcik – Sadownik z Suchowoli

Pozostaje nam czekać na kolejne dożynki. Jeśli chcecie 
się dowiedzieć gdzie tym razem będziemy się wspólnie 
bawić, to obserwujecie na bieżąco fanpage Gminnego 
Centrum Kultury w Solcu-Zdroju na Facebooku. Dzięku-
jemy, że byliście z nami!

Zdjęcia: Małgorzata Nurek
Tekst: Paweł Fortuna

Solec – Zdrój na Kulinarnym Szlaku Ponidzia!
29 sierpnia odbyła się kolejna edycja naszej wakacyj-

nej imprezy pełnej smaków. Dopisała pogoda, dopisała 
publiczność, dopisali organizatorzy! Było to wydarzenie 
pełne atrakcji. Na scenie wystąpiły zespoły działające przy 
Gminnym Centrum Kultury w Solcu – Zdroju, przybysze z 
przeszłości a dokładniej student, mieszczanin i szlachcic z 
XV wieku. Jeden z nich okazał się alchemikiem prezentując 
na scenie magiczne doświadczenia – publiczność była za-
fascynowana tym co zobaczyła. Na zakończenie tej części 
dużą dawkę humoru zapewnił Kabaret ,,Weźrzesz”. 

Ten dzień był bardzo upalny jak na lato przystało. Jesz-
cze bardziej gorąco zrobiło się kiedy na scenie pojawił się 
zespół TOP GIRLS! Dziewczyny porwały publiczność w mu-
zyczną podróż, z której nie chciało się wracać. 

Kulinarny Szlak Ponidzia to także święto naszej kuchni! 
Strażacy OSP w Solcu – Zdroju przygotowali świętokrzyską 
zalewajkę, która robiła furorę wśród publiczności. Panie z 
KGW w Kikowie zaskoczyły wszystkich swoimi smakoły-
kami. Na ich stoisku były przepyszne pączki, placki ziem-
niaczane, ciasta i domowe hamburgery. Na degustację 
swoich wyrobów zaprosiła nas Masarnia Pana Ryszarda 
Kowalika ze Zborowa. Nie zabrakło także innych stoisk ga-
stronomicznych z lodami, goframi czy hot-dogami. Towa-
rzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej przygotowało stoisko z 
rękodziełem lokalnych twórców.

MAGICZNA NOC KUPAŁY
Noc Kupały w czasach pogańskich była jednym z naj-

ważniejszych świąt w roku. Jej magiczna aura sprawiała, 
że choć na chwilę można było zapomnieć o trudach życia 
codziennego. Nic więc dziwnego, że w dzisiejszych cza-
sach zainteresowanie słowiańskimi praktykami ponownie 

wraca do łask, bowiem są nie tylko magiczne, ale i bardzo 
widowiskowe. 

Zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi So-
leckiej – Magiczna Noc Kupały w Solcu-Zdroju nad tutej-
szym zalewem rekreacyjnym miała za zadanie przybliżyć 
mieszkańcom pradawne zwyczaje, ale i oddać niesamo-
wity klimat słowiańskich obrzędów . Choć pogoda nie na-
pawała optymizmem to z pewnością nikt kto zdecydował 
się spędzić ten wieczór nad soleckim zalewem tego nie 
żałował. Program imprezy był bardzo bogaty. Młodzież 
uczęszczająca na lekcje muzyczne do Gminnego Centrum 
Kultury w Solcu- Zdroju przygotowała na tą okazję szereg 
utworów nawiązujących do tradycji nocy świętojańskiej. 
Jak ryba w wodzie tego wieczoru czuła się Alicja Czyżow-
ska, wokalistka zespołu CAL, dla której tradycyjne pieśni 
są niczym creme de la creme w jej repertuarze. Niesamo-
wity popis dał też chór działający przy GCK w Solcu-Zdro-
ju. Podopieczne pana Radka Kornasia najpierw zachwyciły 
swoim występem na scenie, by później zaczarować pu-
bliczność swoim pokazem tanecznym. Ich występ w ma-
gicznej scenerii sprawił, że mogliśmy poczuć niesamowity 
klimat nocy sobótkowej.

Program imprezy wypełniły liczne konkursy, a Noc Ku-
pały zwieńczył występ półfinalisty programu ,,Mam ta-
lent” Jerzego Kozłowskiego, który przygotował niesamo-
wite FIRESHOW idealnie wpisujące się w nastrój naszego 
wieczoru. Zapraszamy za rok!

Program sfinansowano ze środków budżetu Gminy So-
lec-Zdrój.

Soleckie Lato nad Zalewem 
w strugach deszczu.

Festyn ,,Soleckie lato nad zalewem” pomimo desz-
czowej aury, cieszył się dużym zainteresowaniem lokalnej 
społeczności oraz przybyłych gości. Nie mogło to dziwić 
nikogo, bowiem tego dnia organizatorzy przygotowali 
bogaty program, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych.

Na scenie od początku imprezy mogliśmy podziwiać 
występy solistów oraz zespołów działających przy Gmin-
nym Centrum Kultury w Solcu-Zdroju. Stąd imprezie to-
warzyszyły piękne głosy Natalii Kowalskiej, Weroniki Ko-
walskiej, Nikoli Pompy, Zosi Nurek oraz Alicji Czyżewskiej. 
Dziewczyny sprawiły, że nawet w strugach deszczu publi-
ka trwała jak zaczarowana.

Występy muzyczne nie były jednak jedyną atrakcją na-
szego festynu. Najmłodsi mogli obejrzeć teatrzyk ,,Piraci 
z Karaibów i wyspa skarbów” lub spróbować szczęścia w 

Gminne Centrum Kultury proponuje
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licznych konkursach z nagrodami.
Na zakończenie wieczoru odbył się koncert zespołu 

,,Shazza”. Królowa disco polo przyciągnęła na swój kon-
cert mnóstwo fanów z początku działalności jej zespołu, 
lecz nie brakowało także dzieci. Po koncercie odbyła się 
zabawa taneczna dla najwytrwalszych uczestników nasze-
go festynu.

Impreza dofinansowano ze środków Powiatu Buskie-
go.

Wakacje w GCK!
Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju tradycyjnie 

przygotowało bogatą i ciekawą ofertę zajęć letnich dla 
dzieci. Dzieci oglądały teatrzyk „Czarnoksiężnik w krainie 
Oz”, były na wycieczce w Połańcu w pracowni rzeźbiar-
skiej Pana Józefa Reguły i uczyły się tworzyć własny film na 
zajęciach poklatkowych prowadzonych przez Panią Moni-
kę Pindziak-Dutkiewicz. 

Dużym zainteresowaniem cieszyła się wizyta w Pań-
stwowej Straży Pożarnej w Busku – Zdroju. Dzieci pozna-
ły pracę strażaka. Miały okazję zobaczyć sprzęt strażacki. 
Świetną lekcją jak unikać zagrożeń i jak radzić sobie w 
sytuacji pożaru była wizyta na ścieżce edukacyjnej „Bez-
pieczny Dom”. 

Wizyta w Sanatorium „Marconi” w Busku-Zdroju połą-
czona z degustacją wody leczniczej również bardzo im się 
podobała.

Warsztaty Break Dance to było to, na co dzieci czekały 
najbardziej! Bardzo chętnie uczestniczyły w lekcjach tego 
niełatwego tańca poprowadzonych przez B-BOYa Żurka.

Oprócz tych zajęć dzieci były w Parku Rozrywki FlySky, 
Dziecięcej Krainie Quadów, Regionalnym Centrum Nauko-
wo-Technologicznym w Podzamczu Chęcińskim, Hucie 
Szkła w Grzybowie, w Energetycznego Centrum Nauki w 
Kielcach oraz w Europejskim Centrum Bajki w Pacanowie. 
Miały również okazję uczestniczyć w wycieczce po gminie 
Solec-Zdrój naszą solecką ciuchcią.

Ale wakacje to również ruch. W ramach zajęć sporto-
wych dzieci korzystały z placu zabaw, boiska sportowego, 
siłowni zewnętrznych. Brały też udział w zajęciach na Ba-
senach Mineralnych w Solcu-Zdroju.

Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju dużą rolę 
przykładało też do bezpieczeństwa dzieci i działań profi-
laktycznych. Świadczyć o tym mogą wizyty połączone z 
prelekcją na temat różnych zagrożeń i niebezpieczeństw: 

dzielnicowego tutejszego Komisariatu Policji - mł. asp. 
Damiana Kozłowskiego, przedstawicieli KRUS w Busku-
-Zdroju, Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej 
w Busku-Zdroju jak również przedstawiciela Państwowej 
Inspekcji Pracy w Kielcach. 

Z naszej wakacyjnej oferty skorzystało ponad 130 
uczestników.

Jan Wesołowski 
- wieczór poezji w Solcu -Zdroju!

W bardzo miłej i pełnej melancholii atmosferze od-
bywał się wieczór poezji Jana Wesołowskiego w Solcu – 
Zdroju. Gminna Biblioteka Publiczna 20 sierpnia wypełniła 
się miłośnikami poezji. W czasie spotkania czytano pełne 
życiowych przesłań wiersze Jana Wesołowskiego.

Jan Wesołowski jest mieszkańcem Buska – Zdroju, jego 
korzenie jednak są w Solcu – Zdroju. Właśnie te dwie miej-
scowości mają w jego sercu swoje miejsce, ale nie tylko 
w sercu bo i w jego tomikach jest wiele pięknej poezji o 
Busku i Solcu.

Spotkanie prowadziły Anna Kopacka i Małgorzata Ma-
stalińska, które czytały i zachęcały uczestników spotkania 
do głośnego czytania wierszy autora. W nastrój wprowa-
dzał nas Michał Lis przygrywający na pianinie do czytanej 
poezji.

Nie zabrakło pogawędki o życiu autora, jego inspira-
cjach i pasjach. Okazuje się, że Pan Jan Wesołowski jest 
kolekcjonerem dzieł sztuki. I właśnie tego dnia miało miej-
sce otwarcie wystawy obrazów z jego kolekcji. Są to ob-
razy różnych artystów odwiedzających uzdrowiska Solec – 
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Zdrój i Busko – Zdrój. Wystawa ta wzbudziła bardzo duże 
zainteresowanie wśród obecnej publiczności. Dostępna 
jest w Bibliotece Publicznej w Solcu – Zdroju do dnia 15 
września 2018r.

Zakończeniem spotkania były wspólne zdjęcia z auto-
rem i autografy.

Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy
W dniu 2 września 2018 roku odbył się XXVII Wyścig 

Kolarski im. Andrzeja Imosy w Solcu-Zdroju. Tegoroczna 
edycja była wyjątkowa ponieważ odbywała się w ramach 
akcji ,,Dumni z Polski" w 100 lecie odzyskania niepodległo-
ści przez nasz kraj. Na uczestników czekała również zmie-
niona trasa wyścigu. 

Wyścig kolarski to impreza cykliczna o zasięgu ogólno-
polskim adresowana zarówno dla amatorów jak też za-
wodowców, dla których wyścig jest kolejnym wyzwaniem, 
porównaniem swoich sił w peletonie i hołdem oddanym 
patronowi wyścigu. W tym roku na imprezie nie mogło 
zabraknąć jej corocznych bywalców jak również grupy no-
wych startujących.

W zawodach oprócz amatorów uczestniczyli również 
utytułowani zawodnicy m. in. Piotr Zieliński – Mistrz Polski 
Masters z 2018 roku w kategorii M-30, czy Konrad Toma-
szewski - Mistrz Polski Strażaków Państwowej Straży Po-
żarnej w kolarstwie szosowym, I v-ce Mistrz Polski Służb 
Mundurowych w kolarstwie szosowym – podopieczny 
Czesława Gardiana, który sam aktywnie uczestniczył w 
poprzednich edycjach wyścigu. 

 W tym roku zauważyć można było większe zaintereso-
wanie ze strony pań biorących udział w zawodach.

Organizatorzy zapewnili za zajęcie miejsc I-III puchary 
oraz pamiątkowe dyplomy.

 Nie zabrakło również pucharów dla najmłodszego i 
najstarszego uczestnika wyścigu.

Najstarszym kolarzem, który dziarsko przemierzył trasę 
był Pan Stefan Kowalczyk. Nie tylko brał udział w rywali-
zacji, ale sam był fundatorem pucharu dla zwyciężczyni w 
kategorii Kobiety Amatorzy 41+. 

Najmłodszym uczestnikiem wyścigu był obchodzący 
dzień wcześniej swoje drugie urodziny Tobiasz Kochański.

Organizatorami tegorocznego Wyścigu Kolarskiego 
byli: 

 Wójt Gminy Solec-Zdrój
 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej
 Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju

 Ochotnicza Straż Pożarna w Solcu-Zdroju
XXVI I Wyścig Kolarski im. Andrzeja Imosy został dofi-

nansowany ze środków finansowych Województwa Świę-
tokrzyskiego.

„Dzień dobry wakacje”
Pod takim hasłem mieszkańcy i goście bawili się na im-

prezie zorganizowanej w dniu 1 lipca 2018 roku na sta-
dionie sportowym w Solcu-Zdroju.

Każdy z obecnych znalazł coś dla siebie. Dla najmłod-
szych zostało przygotowane mnóstwo atrakcji (m.in. 
animacje i warsztaty przygotowane przez Europejskie 
Centrum Bajki w Pacanowie, towarzystwo postaci bajko-
wych), wesołe miasteczko, pokazy rycerskie. Liczne gry i 
konkursy przyciągnęły przed scenę zarówno najmłodszych 
jak też starszych widzów. W konkursach można było wy-
grać bardzo atrakcyjne nagrody: bilety wstępu na Baseny 
Mineralne (rodzinne, OPEN), balneokosmetyki oraz inne 
drobniejsze upominki.

Dla amatorów słodyczy nie zabrakło pysznych gofrów, 
czy też kolorowych sorbetów lodowych. Zgromadzonej 
publiczności czas umilały występy artystyczne dzieci z ze-
społów działających przy GCK oraz zespół CAL.

Występ gwiazdy wieczoru - zespołu CAMASUTRA przy-
ciągnął przed scenę ogromną grupę miłośników muzyki 
disco polo. Natomiast zespół ROMPEY tak rozbawił pu-
bliczność, że zabawa taneczna przy zespole Top Secret 
trwała do białego rana.

Organizatorami festynu byli:
Gminne Centrum Kultury w Solcu-Zdroju
Malinowe Hotele Sp. z o.o.
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Soleckiej
Wójt Gminy Solec-Zdrój – Adam Pałys objął imprezę Pa-

tronatem Honorowym.
To szalone powitanie wakacji w Solcu-Zdroju zostało 

zrealizowane z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz 
Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w ob-
szary wiejskie”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
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Ruszył kolejny sezon 
Świętokrzyskiej B klasy!

Trener soleckiej drużyny Łukasz Sur-
del przed sezonem poukładał zespół 
kładąc szczególny nacisk na grę obron-
ną. Na starcie sezonu zaowocowało to 
dwoma remisami – ze Strzelcem Chro-
berz (2:2) oraz Zrywem Skroniów (0:0). 
Sztab trenerski podejmuje działania nad 
wykorzystaniem ogromnego potencja-

Drużyna GKSu Vitalpol Solec-Zdrój intensywnie przepracowała letni 
okres przygotowawczy. Zawodnicy w pocie czoła szlifowali formę pod-
czas jednostek treningowych, które wieczorami odbywały się na soleckim 
obiekcie sportowym. Do klubu przybyło też kilku nowych zawodników 
m.in. pochodzący z Kikowa Jakub Chmura i Radosław Sowula. Dzięki sta-
raniom zarządu zawodnicy MKSu Zdrój Busko-Zdrój na mocy transferu 
definitywnego zasili kadrę GKSu. 

łu ofensywnego. W składzie znajdują 
się bardzo szybcy i zwrotni zawodnicy 
tacy jak Łukasz Krzemiński, Rafał Kopeć, 
Mateusz Wójtowicz czy Patryk Oszywa, 
którzy akcjami indywidualnymi potrafią 
stworzyć sobie sytuacje strzeleckie.

Drużyna w stosunku do poprzed-
nich sezonów została zdecydowanie 

odmłodzona, a jej trzon stanowią za-
wodnicy z naszej gminy, uzupełnie-
ni doświadczonymi piłkarzami Piasta 
Stopnicy. W szatni panuje rodzinna 
atmosfera, dzięki czemu wszyscy się ze 
sobą świetnie dogadują, co przekłada 
się również na grę na boisku. 

W tym miejscu pragniemy podzię-
kować naszym sponsorom, którzy 
uwierzyli, że na soleckiej ziemi może 
funkcjonować klub piłkarski: Wójt Gmi-
ny Solec-Zdrój Pan Adam Pałys, firma 
Vitalpol – Pan Marek Wieczorek, Uzdro-
wisko Busko-Zdrój producent napoju 
Buskowianka, Hydrosvat Zakład Usług 
Wielobranżowych Pan Lucjan Swatek, 
Cicha-Zdrój, Ned Bus, Radny Gminy So-
lec-Zdrój Pan Marcin Nurek oraz Spółka 
Malinowe Hotele.

Zapraszamy na solecki obiekt spor-
towy do kibicowania naszej drużynie. 
Poniżej terminarz spotkań. 
UNIA MAŁOGOSZCZ - VITALPOL Solec 
Zdrój 16.09.2018 15:00
VITALPOL Solec Zdrój - JAWORNIK 
Gorzków 23.09.2018 11:00
LZS CZARNOCIN - VITALPOL Solec 
Zdrój 30.09.2018 15:00
VITALPOL Solec Zdrój - PUKS DEKO 
Włoszczowa 07.10.2018 11:00
GKS IMIELNO - VITALPOL Solec Zdrój 
14.10.2018 11:00
VITALPOL Solec Zdrój - START Słupia 
Jędrzejowska 21.10.2018 11:00

Tekst: Paweł Fortuna
Zdjęcia: Paweł Fortuna

Gminne jednostki OSP mają nowy sprzęt
Staraniem Wójta Gminy Solec-

-Zdrój udało się zakupić dodatko-
wy sprzęt ratowniczy dla jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych z 
Gminy Solec-Zdrój. 

I tak OSP Solec-Zdrój wzbogaciło 
swoje wyposażenie o defibrylator, a 
jednostki OSP w Piestrzcu, Kikowie i 
Świniarach o maszty oświetleniowe. 
18 czerwca br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Gminy nastąpiło formalne 
użyczenie tego sprzętu jednostkom 
OSP. Stosowne umowy podpisał 
Wójt i przedstawiciele poszczegól-
nych jednostek. Wartość sprzętu to 
kwota 10 380 zł. Gmina musiała wy-
asygnować zaledwie 1% tej kwoty, 
gdyż 99% zostało sfinansowane z 
dotacji Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści, a dokładnie z Funduszu Pomocy 
Pokrzywdzonym i Pomocy Postpeni-
tencjarnej. 

Dodatkowy sprzęt na pewno jed-
nostkom się przyda. Wielokrotnie 
przecież niosą pomoc poszkodowa-

nym, czy to wypadkach komunikacyj-
nych, czy w innych zdarzeniach loso-
wych. Jak ważnym jest, aby ta chęć 
niesienia pomocy przez strażaków 
podparta była odpowiednim sprzę-
tem nie trzeba nikomu tłumaczyć. A 
czasu akcji ratunkowych nie da się 
wybrać. Bardzo często prowadzone 

są one w nocy. Żeby ratować trzeba 
widzieć i maszty oświetleniowe na 
pewno bardzo się przydadzą, nie mó-
wiąc o defibrylatorze, który jest już 
takim podstawowym narzędziem na 
wyposażeniu jednostek ratowniczych. 

Ciesząc się z tego nowego sprzę-
tu życzymy jednak strażakom, aby nie 
musieli go zbyt często używać.

(bs)
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Niezłą książkę ostatnio czytałam

Z życia stowarzyszeń

Tegoroczne Gminne Zawody 
Sportowo-Pożarnicze odbyły się w 
niedzielę 8 lipca na boisku sporto-
wym w Solcu-Zdroju. 

O mistrzowskie tytuły rywalizowa-
ło pięć jednostek OSP z terenu gminy. 
Zmagania jednostek sędziowali zawo-
dowcy z KP PSP w Busku-Zdroju pod 
przewodnictwem mł. bryg. Marka 
Lisa. Strażacy rozegrali dwie konku-
rencje tj.: sztafetę pożarniczą z prze-
szkodami oraz ćwiczenia bojowe.

Klasyfikacja generalna zawodów 
przedstawia się następująco:

I miejsce OSP Piestrzec
II miejsce OSP Świniary
III miejsce OSP Kików
IV miejsce OSP Solec-Zdrój
V miejsce OSP Zborów
Nagrody dla zwycięzców i uczest-

ników zawodów wręczyli: Wójt Gminy 

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze 
Solec-Zdrój 2018

– Adam Pałys, Prezes Zarządu Gmin-
nego ZOSP RP – Czesław Stępień.

Zawody sportowo-pożarnicze cie-
szą się dużą popularnością wśród 
mieszkańców gminy. Piękna pogoda 
sprawiła, że trybuny zapełniły się kibi-
cami. Zwycięzcom gratulujemy.

Polecam do przeczytania książkę 
Anny Kamińskiej „Wanda. Opowieść o 
sile życia i śmierci. Historia Wandy Rut-
kiewicz”. Książka ukazała się w 2017 
roku w Wydawnictwie Literackim. 
Udała się autorce ta biografia naszej 
himalaistki. Ostatnio bardzo głośno o 
sukcesach naszych wspinaczy i ich nie-
samowitych akcjach w najwyższych 
górach, a co za tym idzie pojawiają 
się różne publikacje, wspomnienia, 
opowieści. Czytałam kilka z nich, ale 
książka Kamińskiej, moim zdaniem, 
jest najlepsza. 

Aż strach pewno było zmierzyć się z 
taką bohaterką książki, zdobywczynią 
najwyższych szczytów Ziemi – pierw-
sza spośród Polaków na Mount Evere-
ście, pierwsza kobieta na K2. Naszych 
himalaistów, zwłaszcza mężczyzn, po 
prostu musiał trafić szlag. „Pierwsza 
była Wanda, za nią cała banda”- i tak 
po zdobyciu przez Rutkiewicz Mount 
Everestu Polacy na dach świata wspięli 
się już następnego roku, jako pierwsi 
na świecie zimą, musieli jakoś przebić 
sukces kobiety. Na Mount Evereście 
Rutkiewicz stanęła 16 października 
1978, papież Jan Paweł II powiedział 
jej „Dobry Bóg tak chciał, że tego sa-
mego dnia weszliśmy tak wysoko”. 

Niesamowite sukcesy w górach i nie-
zwykłe, trudne życie-Wanda Rutkiewicz 
dźwigała ciężar tragicznych wydarzeń 
w swojej rodzinie. I jakże skompliko-
wana, niejednoznaczna postać. Ka-
mińska pozbierała relacje najbliższych 
Wandy Rutkiewicz, porozmawiała z 
ludźmi ze środowiska wspinaczki (nie 
wszyscy wspominają Wandę dobrze), 
przejrzała dokumenty, archiwalne na-
grania, zdjęcia. Powstała pasjonująca 
książka o pięknej, fascynującej kobiecie 
kochającej wolność. Niesłychanie upar-
tej i ambitnej - przychodziła do pracy z 
plecakiem pełnym kamieni, bo ćwiczyła 
mięśnie, zwierzała się, że w domu śpi 
na strychu, żeby wyrabiać odporność 
na niską temperaturę. 

Książka mierzy się także z różnymi 
tajemnicami : „ Matka Wandy kiedyś 
powiedziała nam, że jak będziemy mie-
li okazję pojechać w Himalaje, to żeby-
śmy nie wchodzili na Kanczendzongę. 
To znaczy, żebyśmy nie stawali na sa-
mym szczycie tej góry, bo to jest niby 
rewir bogów. Tłumaczyła nam, że jest 
taka legenda i koniecznie trzeba to 
uszanować. My byliśmy gówniarzami, 
gdy nam to mówiła i dopiero zaczy-
naliśmy chodzić po Tatrach. Do głowy 
nam nawet nie przychodziło, że kiedyś 

pojedziemy w Himalaje, a co dopiero, 
że Wanda będzie chciała wchodzić na 
Kanczendzongę!”. Wanda Rutkiewicz 
zaginęła na górze Kanczendzonga w 
Himalajach 12 maja 1992, nie było 
świadków jej śmierci, jej ciała do dziś 
nikt nie odnalazł.

Wanda Rutkiewicz zasługiwała na 
książkę. A Anna Kamińska umiała tę 
książkę świetnie napisać. Warto prze-
czytać! I później jeszcze raz przeczy-
tać. I może wziąć sobie do serca słowa 
Wandy Rutkiewicz z audycji radiowej : 
„Życzę wszystkim, którzy mnie słucha-
ją, żeby osiągali w życiu swoje Mount 
Everesty”.

rsz

Wanda. Opowieść o sile życia  
i śmierci. Historia Wandy Rutkiewicz
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„A tych studni jest tak wiele
Jakbyś posiał gwiezdne ziele”

Studnia w Zagaju Kikowskim

Wykuć tak głęboką dziurę w ziemi, 
na to potrzeba odwagi, cierpliwości, 
czasu i mocnej wiary, że w końcu 
woda wypłynie. Kopanie zajęło panu 
Franciszkowi 3 lata, a w zasadzie to 
trzy zimy, bo wtedy mógł się poświę-
cić temu zajęciu bez reszty. Miał też 
pomocnika, który wskazał miejsce 
na studnię i obiecał, że do wody się 
dokopią, tym specjalistą od znajdo-
wania żył wody był pan Drechnowicz 
z Podlasku. Praca musiała być katorż-
nicza. O najstarszej studni w Polsce, 
w klasztorze tynieckim (wykuta w ka-
mieniu, około 38 metrów głębokości), 
opowiadana jest legenda, że wykopał 
ją młody człowiek jako rodzaj zadość-
uczynienia za popełnioną zbrodnię, 
zabicie w gniewie przyjaciela, taka 
kara za zabójstwo była wystarczająca. 
Skała i w Tyńcu, i w Zagaju Kikowskim 
co prawda miękka, wapienna, ale ja-
każ to ogromna głębokość. Ja nawet 
popatrzeć w dół dłużej się bałam, a co 
dopiero odważyć się spuścić się tam 
na dół. Na dodatek pan Franiszek mu-
siał być człowiekiem pedantycznym 
do bólu, ściany studni są gładkie jakby 
obłożone wykładziną kamienną. Było 
to niewątpliwie dzieło życia rolnika z 
Zagajowa. I z pomocą boską cała pra-
ca zakończyła się bez nieszczęścia- raz 
tylko przy wyciągania wiadra z urob-
kiem urwała się lina i kamienie spadły 
na dno, ale żaden nie drasnął nawet 
pana Franciszka Noweckiego. 

A cóż to też za woda - czysta, 
pyszna, bez kamienia, bardzo zim-
na! Przyjeżdżający w gości stryj to nie 
mógł się dość napić tej wody z ka-
miennej studni. I mówili mu przecież 
wszyscy- stryju wystarczy! Ale ten pił, 
garnuszek za garnuszkiem. Pochoro-
wał się w końcu, mocno się zaziębił 
od tej wody ze studni bez dna.

Taką studnię robi się dla pokoleń. 
Pan Franciszek na pewno o tym my-
ślał. I miał rację, jak żartuje do dziś 
jego zięć, pochodzący z Piestrzca pan 
Jan Matus, ojciec odradzał mu ożenek 

Na podwórku w Zagaju Kikowskim, u państwa Matusów, jest stara, 
niezwykła studnia. Powstała dawno temu, w czasie wojny, w 1940 roku. 
Wykopał ją ojciec pani Bogusławy Matus, Franciszek Nowecki. Nawet nie 
wiem, czy słowo wykopał jest odpowiednie, bo chyba bardziej odpowia-
da faktom – wykuł. Studnia bowiem jest kamienna, tuż pod powierzch-
nią, ze 3-4 metry, jest warstwa ziemi, a niżej już kamień. A ta wcześniej 
wspomniana niezwykłość to głębokość studni, ma około 30 metrów głę-
bokości.

w Zagaju Kikowskim, bo tam wody 
nie mają! I coś na rzeczy było. Go-
spodarka była duża, kilka koni, bydło 
i dla wszystkich trzeba było uciągnąć 
wodę kołowrotem, wlać do koryt, 
balii, żeby się ogrzała. To już czasem 
łatwiej było wziąć beczkę i przywieźć 
wody ze Szklanowa, z wodociągu. Aż 
w końcu i Zagaje Kikowskie doczekało 
się swojej wody wodociągowej, wodę 
mają na wsi już ponad 10 lat – z Pod-
lasku. 

I z tego szczęścia o wodzie ze 
studni na trochę zapomnieli-jeszcze 
kompot czasem się chłodzi w wiadrze 
uciągniętym ze studni, a sama stud-
nia długo zastępowała chłodziarkę 
mleka. Ale to się zmieni, tak wszyscy 
się zarzekają, razem z młodym gospo-
darzem, Krzysztofem, wnukiem Fran-
ciszka. Zrobią nowy daszek, będzie 
nowa korba, a może i pompę zainsta-
lują. Gdzie tam wodzie z wodociągu 
do tej z dziadkowej studni.

I wierzę, że tak będzie. Dbają bar-
dzo o obejście i gospodarstwo, pan Jan 
hoduje piękne hortensje i różaneczni-
ki, kotu w niebie nie byłoby lepiej niż u 
nich na krzesełku pod orzechem przy 
domu. I tylko koni panu Janowi żal, 
tyle lat je hodował, a teraz sił już nie 
ma. To namalował je na ścianie stodo-
ły i pewno mu się czasem wydaje, że 
wciąż słychać je u studni.

R. Szybowska
(temat podrzucił p. Marcin Nalepa, 

któremu marzy się studnia)

Ze starego kalendarza

Pogoda 
na najbliższe miesiące

Przepowiednie pogody wg 
100-letniego kalendarza

Wrzesień – do 5 pogoda i cie-
pło, potem pogoda zmienna do 
20, do końca miesiąca pogoda

Październik – do 15 pogoda 
zmienna, przeważnie deszcze, po-
tem kilka dni pogody, 23 deszcz, 
potem pogoda do końca miesiąca, 
pod koniec chłodno

Listopad – do 6 pogoda, 7 i 8 
deszcz, potem ładnie do 17, ale 
od 17 do 28 chłodno, pod koniec 
deszcze

Grudzień- do 15 pogoda zmien-
na, od 16 do 20 zimno, ale pogod-
nie, potem śnieg pada z przerwa-
mi, pod koniec miesiąca mróz.

Długoterminowa prognoza 
pogody wg meteorologów

Wrzesień- do 7 słonecznie i cie-
pło, 8 i 9 deszcz, od 10 do końca 
miesiąca słonecznie i ciepło

Październik – do 22 zachmu-
rzenie małe, bez opadów, temp. 
w dzień do 13°C, dopiero 23 nie-
wielkie opady, ostatnie trzy dni 
bez opadów, ale chłodniej, w dzień 
8-9°C, a w nocy 1-3°C

Listopad – cały listopad bez 
opadów, do 12 pogodnie i temp w 
dzień do 11°C, w nocy 3- 5°C, po 12 
chłodniej, w dzień ok. 7°C, w nocy 
nawet 0, ostatnie trzy dni jeszcze 
chłodniejsze, w dzień maks. 3°C, w 
nocy już -1°C

Grudzień- aż do 6 bez opadów, 
w dzień 2 °C, w nocy -1, dopiero 
7 niewielkie opady, w dzień dalej 
temperatury dodatnie 1-4°C, w 
nocy do -2°C, ale już od 8 znów po-
godnie i tak aż do końca miesiąca. 
Tak więc święta bez śniegu.

A my w najbliższym czasie 
sprawdzimy kto ma rację.

(bs)

Napisali do nas
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Babka cytrynowa Renaty

Skrzydlate opowiastkiNareszcie w Solcu! Przyjechali-
śmy obejrzeć dom z działką zaku-
pione zimą. Tu będzie nasz dom. 
Wybraliśmy Solec po wielu latach 
bywania tu gościnnie. Ale jak to 
będzie? Czy to miejsce pokocha nas 
tak, jak my je? Czy nam tu będzie 
dobrze?... 

Przedzieramy się przez chwasty 
sięgające nad głowę mojemu mężo-
wi. Ja drepczę za nim. I już się mar-
twię jak się tego gąszczu pozbędzie-
my. Nagle przez szelest deptanego 
zielska słyszę: der-der, der-der… Czyż-
by? Niemożliwe! Derkacz?!! Derkacze 
na pewno są w Białowieży. Byliśmy 
tam i tam go widzieliśmy, słyszeliśmy. 
Obydwoje zamieramy. Nadstawiamy 
uszu…Der-der, der-der! Na wdechu 
spoglądamy na siebie rozradowani. 
Tak! Nie ma wątpliwości! To derkacz! 
Słyszymy go po drugiej stronie ru-
chliwej ulicy. Jeśli tu jest derkacz, to 
na pewno będzie dobrze! Uznajemy 
to za zaproszenie i dobrą wróżbę. Tu 
nam będzie dobrze.

A derkacza słyszymy co roku na 
wiosnę od 8 lat. Jest on bardzo smu-
kłą, mniejszą wersją kuropatwy na 
długaśnych nogach. Te nogi śmiesz-
nie dyndają mu w trakcie lotu. Wśród 
traw trudno go zauważyć, bo poru-
sza się bezszelestnie. Nie drgnie na-
wet ździebełko trawki, kiedy on prze-

mieszcza się po łące. A jest ruchliwy, 
bo wiosna to pora godów. On nie 
toleruje konkurencji, więc biega od 
kretówki do kretówki, staje coraz na 
innym kopczyku krecim i udaje, że 
jest wszędzie. Jeśli jakiś śmiałek za-
pędzi się na jego terytorium, biada 
mu, oj biada! Będzie walczył z całą 
zaciekłością i heroizmem małego der-
kaczowego serduszka. Człowiek też 
mu nie straszny. Zaatakuje buty fo-
tografa! Opony samochodu mojego 
męża dotąd kurczą się na wspomnie-
nie ptaszkowej furii! Derkacz wybiegł 
na szutrówkę, na której mąż zapar-
kował samochód i wabił go głosem 
derkacza niby rywala, odtwarzanym 

z płyty. Nasz, solecki, zlokalizował in-
truza i przybiegł mu sprawić manto. 
A mąż już czekał na niego z aparatem 
fotograficznym. Dowodem tego zda-
rzenia jest cała seria zdjęć. Podmokłe 
łąki to żywioł derkacza. Co roku przy-
latują do nas ze wschodniej Afryki, ale 
co roku słychać je dalej od naszego 
domu. Trzeba wyjść w pola, nasłu-
chiwać, bo łąki zmieniają się w pola 
uprawne lub działki budowlane. Mały 
ptaszek walczy o przetrwanie…

Nasłuchujcie od połowy maja, bę-
dąc na spacerze, czy nie usłyszycie 
der-der, der-der. A może późnym wie-
czorem, kiedy cisza i ciemność, rozle-
gnie się suchy odgłos jakby dziecko 
patyczkiem szybko pocierało po drew-
nianych szczebelkach: der-der, der-der, 
der-der! To derkacz czuwa. I wtajemni-
czonym przekazuje cudną informację: 
„Wiosna! Nareszcie, nareszcie, hurra!”

Solec zaskoczył nas bogactwem 
tak flory jak i fauny. Co raz otwieramy 
oczy ze zdumienia. Inni ptasiarze mu-
szą jeździć dziesiątki kilometrów, żeby 
zobaczyć np. sieweczkę rzeczną. A w 
Solcu w pewnym miejscu sieweczka 
złożyła jajeczka… Ale to całkiem inna 
opowieść.

M. i Z. Przybyszowie

Palce lizać... bez cudów

Dla leniwych, roztargnionych – 
mało roboty

4 jajka ubijać z 1 szklanką cukru 
i cukrem waniliowym – aż zrobi się 
białawe i puszyste.

Dosypać 1 szklankę mąki, pół 
szklanki mąki ziemniaczanej i 1,5 ły-
żeczki proszku do pieczenia. Wymie-
szać- mikserem.

Wlać sok z ¾ do 1 całej cytryny i 
wrzucić wcześniej startą skórkę cy-
trynową. 

Wlać jedną stopioną, ostudzić!, 
kostkę masła. Uwaga, masło ma 
tendencję do lądowania na spodzie 
miski z naszym ciastem, więc przy 
wylewaniu do formy cały czas mie-
szamy.

Wlewamy do formy babkowej, 
taki średniaczek lub duża, wcześniej 
dokładnie wysmarowanej masłem. 

Piekarnik 170 stopni, około 50-55 
minut. Na wierzchu już będzie 
ciemniejsze, ale spód wyjdzie ja-
sny. 

Nie wywlekać gorącej babki, 
bo się może rozwalić!

Polać lukrem- 2 łyżki soku 
z cytryny i dosypywać cukier 
puder, rozcierając, pewno tak 
ponad pół szklanki tego cukru. 
Jak już widać po konsystencji, 
że raczej nie spłynie z babki, 
polać.

Na Święta zwykle robię dwie 
takie babki (1 dla Józia) i trochę 
zwiększam składniki proporcjo-
nalnie o 1 jajko, bo cóż to taka 
babeczka  Ale na co dzień wg 
proporcji podanych wyżej. Naj-
ważniejsze, że zawsze się uda-
je.

Pierwszą rozwaliłam, bo dobiera-
łam się do niej, gdy była gorąca. Z 
drugiej zjechał mi lukier. Piątą przez 
pomyłkę ustawiłam na 220 stopni. 
Wszystkie były dobre.

(rsz) Smacznego!

Napisali do nas
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Zdarzenia liczba
urodzenia  6 
małżeństwa  2
zgony  6
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia  14
małżeństwa  10
zgony  33
rozwody  4

Zdarzenia liczba
urodzenia  4 
małżeństwa  9
zgony  4
rozwody  0

Zdarzenia liczba
urodzenia  3 
małżeństwa  6
zgony  3
rozwody  2

Zdarzenia liczba
urodzenia  40
małżeństwa  36
zgony  71
rozwody  4

Trochę statystyki

czerwiec 2018 r.

rok 2017 r.

lipiec 2018 r.

styczeń – maj 2018 r.

sierpień 2018 r.

RATUJMY PSZCZOŁY
A tak niewiele trzeba, aby te poży-

teczne owady ochronić. 
Przede wszystkim zadbajmy o więk-

szą liczbę roślin bogatych w pyłek i 
nektar, którymi żywią się pszczoły. Na 
klombach i rabatach posadźmy rośliny 
przyjazne pszczołom: wrzosy, lawen-
dę, nasturcję, dalie. Obsadzajmy ulice 
lipami, zadbajmy o nasadzenia śród-
polne. Te działania przyniosą na pewno 
pozytywne efekty. I co bardzo ważne, 
zwracajmy uwagę, aby wszelkie opry-
ski stosować wieczorem, kiedy pszczoły 
zakończą już swoją aktywność.

Jeśli chodzi o ochronę bioróżno-
rodności, w tym pod kątem ochrony 
owadów zapylających, Solec-Zdrój 
może być przykładem. W miejscowości 
stworzono miejsca niezwykle przyjazne 
tym pożytecznym owadom m. in. aleję 
aromaterapeutyczną i aleję Magnolio-
wą. Mamy tam moc roślin bogatych 
w pyłek i nektar – drzewa: lipy, kaszta-
nowce, robinie; krzewy i krzewinki: ber-

Naukowcy i przyrodnicy biją na alarm. Wymierają pszczoły. A że są to 
niezwykle pożyteczne owady nie trzeba nikogo przekonywać. A już szcze-
gólnie rolników i sadowników. Szacuje się, że przeszło 70 % gatunków 
roślin uprawnych jest zapylanych właśnie przez pszczoły. A to przekłada 
się na ponad 76 % światowej produkcji żywności. Pszczoły są zatem „być 
albo nie być” ludzkości. I to nie tylko mowa tu o pszczole miodnej, którą 
cenimy z racji podbieranego jej miodu, ale przede wszystkim o pszczołach 
dzikich: trzmielach czy murarkach. W Polsce występuje aż 470 gatunków 
pszczół. I niestety aż połowa tych gatunków zagrożona jest wyginięciem.

berysy, róże, derenie, lawendy, wrzosy; 
pnącza: bluszcze, wiciokrzewy, miliny i 
byliny: dąbrówkę rozłogową, kocimięt-
kę, dyptam jesionolistny, rozchodnik, 
szałwię. W okresie ich kwitnienia aż roi 
się tam od owadów. Nie tylko możemy 
wdychać cenne aromaty, ale i wsłuchać 
się w brzęczenie uwijających się wśród 
tych kwiatów pszczół.

A uwijają się bardzo. Nie darmo 
pracowitość pszczół stała się przysło-
wiowa. Tak o tym pisano w 1928 roku: 
„Czego pracą w krótkim czasie doko-
nać można, tego doskonale uczy nas 
pszczoła. Jakże bowiem niewiele jest 
dni w roku, odpowiednich do wylotów 
jej w pole, zważywszy, że na to koniecz-
nym jest czas pogodny, ciepły, a jakże 
często bogaty bywa owoc jej pracy. 
Wszak sami widzieliśmy nieraz pasiekę 
w piękny, letni dzień. Jakiż to wówczas 
ruch przy oczku, jaka żwawa wymiana 
pszczół wylatujących w pole i wraca-
jących z pola, jaka gorączkowa praca. 

Nawet noc nie stanowi odpoczynku; 
wtedy bowiem pszczoły nieraz w naj-
lepsze budują plastry woskowe, wtedy 
porządkują zapasy, w ciągu dnia znie-
sione. A ile mamy przykładów, że stwo-
rzonko to na śmierć się zapracowywa.” 
(za Wielkim Ilustrowanym Kalendarzem 
Powszechnym Kaspra Wojnara).

Zatem dbajmy o pszczoły i nie bójmy 
się ich. To niezwykle ważne zwierzę w 
naszym ekosystemie. I dalej w ramach 
corocznie organizowanej imprezy pn. 
Magnoliowy Dzień Wiosny propagujmy 
sadzenie wokół nas roślin. I to nie tylko 
tych ozdobnych, upiększających nasze 
otoczenie, ale również, a może nawet 
przede wszystkim, tych miododajnych, 
które sprawią, że pszczoły w Solcu-
-Zdroju pod dostatkiem będą miały pył-
ku i nektaru.

(bs)

Odeszli od nas:
Non omnis moriar

w czerwcu 2018 r.:
Zofia Walasek lat 78 – mieszkanka wsi Zborów

Czesław Lolo lat 70 – mieszkaniec wsi Piestrzec

Marek Sobieraj lat 60 – mieszkaniec wsi Wełnin

w lipcu 2018 r.:
Elżbieta Puszyńska lat 61 – mieszkanka wsi Chinków

Stefan Lulko lat 89 – mieszkaniec wsi Wełnin

Czesław Biskupek lat 71 – mieszkaniec wsi Zborów

Wiesław Jaroń lat 60 – mieszkaniec wsi Zborów

Zofia Babiarz lat 93 – mieszkanka wsi Piestrzec

Stanisław Solecki lat 95 – mieszkaniec wsi Zielonki

w sierpniu 2018 r.:
Jakub Bartnik lat 32 – mieszkaniec wsi Solec-Zdrój

Stanisława Grabda lat 75 – mieszkanka wsi Włosnowice

Janina Wolańska lat 73 – mieszkanka wsi Solec-Zdrój

Maksymilian Jamioł – - mieszkaniec wsi Żuków

Napisali do nas
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Z życia Towarzystwa 
Przyjaciół Ziemi Soleckiej
W ramach swojej działalności sta-

tutowej Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 
Soleckiej włączyło się w organizację 
imprezy pn. „Solec-Zdrój na kulinar-
nym szlaku Ponidzia”. W tym roku To-
warzystwo postawiło na prezentację 
rękodzieła regionalnego, a dokładnie 
szydełkowych arcydzieł Pani Alicji Ma-
tus i Janiny Molendy. Wszak stół to 
nie tylko jadło, ale i cała zastawa. A 
przepiękne serwetki i szydełkowe ob-
rusy mogłyby udekorować niejeden 
wykwintnie zastawiony stół. Aby jed-
nak tradycji stało się zadość na tych 
pięknych obrusach znalazł się też 
poczęstunek- ciasto upieczone przez 
Ludmiłę Bonar- członkinię Towarzy-
stwa.

Jednym z celów działalności Towa-
rzystwa jest promocja walorów uzdro-
wiskowych i środowiskowych gminy 
Solec-Zdrój. Realizując to zadanie To-
warzystwo uczestniczyło w wycieczce 
dzieci po gminie Solec-Zdrój. Barbara 
Simon- członkini Stowarzyszenia przy-
bliżyła dzieciom historię ciekawych 
miejsc na gminnym szlaku kapliczko-
wym, ciekawych zarówno pod wzglę-
dem kulturowym jak i przyrodniczym. 
A po gminie jechaliśmy ciuchcią i kto 
wie czy dla dzieci nie była to najwięk-
sza atrakcja. A żeby na dłużej zapamię-
tały wycieczkę to pod sam koniec prze-
żyliśmy na ciuchci oberwanie chmury. 

Towarzystwo Przyjaciół 
Ziemi Soleckiej

Ale o dziwo nikt nie narzekał, a wręcz 
przeciwnie – dzieci potraktowały bu-
rzę jak dodatkową atrakcję.

 Towarzystwo Przyjaciół Ziemi So-
leckiej złożyło do Urzędu Gminy Solec-
-Zdrój propozycję realizacji projektu 
pn. "Miejsce aktywności społecznej 
mieszkańców – tworzenie warunków 
do rozwoju organizacji pozarządo-
wych i lokalnych grup nieformalnych 
działających na terenie Gminy Solec-
-Zdrój” w ramach konkursu „Odno-
wa Wsi Świętokrzyskiej na 2018 rok”. 
Projekt został zaakceptowany i uzyskał 
dofinansowanie ze środków Samo-
rządu Województwa Świętokrzyskie-
go. W ramach projektu, pod potrze-

by organizacji pozarządowych i grup 
nieformalnych, zostanie odpowiednio 
wyposażone pomieszczenie w budyn-
ku Gminnego Centrum Kultury.

(bs)

***
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi 

Soleckiej zakończyło realizację pro-
jektu pn. „Zatrzymaj się! Rozruszaj 
całe ciało – miejsca spoczynkowe 
dla rowerzystów”, na który pozy-
skano środki z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich w ramach osi 
LEADER Działanie 19.2 Wsparcie 
na wdrażanie operacji w ramach 
strategii rozwoju lokalnego kiero-
wanego przez społeczność na re-
alizację lokalnej strategii rozwoju 
opracowanej przez Lokalną Grupę 
Działania „Królewskie Ponidzie” 
(przedsięwzięcie III.2.2.Rozwój in-
frastruktury rekreacyjnej, sportowej 
i kulturalnej).

W dniu 27 czerwca 2018 roku 
przedstawiciele stowarzyszenia 
wraz z Panem Adamem Pałysem 
Wójtem Gminy Solec-Zdrój uroczy-
ście przekazali w użytkowanie si-
łownie zewnętrzne wraz z obiekta-
mi małej architektury gospodarzom 
miejscowości. Projekt objął swym 
zasięgiem 7 miejscowości z terenu 
Gminy Solec-Zdrój: Wełnin, Solec-
-Zdrój, Piasek Mały, Zagajów, Zbo-
rów, Kików, Zagaje Kikowskie. Pla-
ce zostały wyposażone łącznie w 58 
stanowisk do ćwiczeń, ławostoły, 
kosze na śmieci, stojaki na rowery i 
tablice z regulaminem. Ponadto do 
3 miejscowości zostały zakupione 
altany wraz z ławostołami. 

Całkowity koszt zadania wyniósł: 
153.825,54 zł, w tym dofinansowa-
nie: 136.904,00 zł.
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gminna fotokronika

Powitanie wakacji na stadionie sportowym w Solcu-Zdroju 1.07.2018

Soleckie Lato Nad Zalewem


